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هل كان علينا أن نسقط من عُلُوّ شاهق،
ونرى دمنا على أيدينا ...لنُدْرك أننا لسنا مالئكة..
كما كنا نظن؟
وهل كان علينا أيضاً أن نكشف عن عوراتنا أمام املأل،
كي ال تبقى حقيقتنا عذراء؟
كم كَذَبنا حني قلنا :حنن استثناء!
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إلي أخاهي مصمر قاهي لم ئ
إلي أصمقدئي يي طريي لاطن اشهدهه!!...
إلي ك من مر يي رييع ل مر اعلمني كيف هكان لليدة.
إلي راح شدعرند لرل ملمام مرايش .....

الباحث

ج

الشكر والتقدير
أهقننم يم يننة ي مين

لشننكر ا المهننندن ي ننم هلل سننيلدنه اه نندلى إلننى ك ن َمننن سنندعمني ينني

لاصا إلي هذه لمكدنة ل لمية  ،اهذ لمقد ل لمي لشدمخ " جدم نة أزهنر" لصنرح لناطني
ا لمن نندرة ل لمي ننة له نني جس ننمهد لخدل ننم يين نند يدس ننر عري نند  ،كا ل ننمة م ننن أا ئن ن مقام نند

لمالنننة

لفلسطينية لمنشامة.
اأخننب يدلشننكر كن يننم لدنيننة مهننم

لهخننرج هننذه لمرسننة إلنني ليننز لنننار ،اخصاصنند

أسننهدذ لننمكهار /رينندا ل يلننة ُمشنريد امرشننم اأسننهدذ  ،ا لننذي قنند يدإلشننرف ا لمهدي ننة اهزايننمي
يدلهاجيمد ا لنصدئح ل لمينة ،الن ييخن يجمنم اال ينصنح خنل إعنم م هنذه لرسندلة ،كمند أشنكر
لمندقشين لفللء لقدئمين على ليلث ا لهكنر يقرءهنه انقنمه اصنيدةة مللظندهم لقيمنة لهني
لظننى يمنند هننذ ليلننث رةن مشنندةلم النني اقننهم الرصننم علننى خممننة ل لن ا لهجسننير علننى
طليه.
اال أنسننى ينني هننذ لمقنند هقننمي لشننكر ا ل رينندن لكديننة أسننهدذة قس ن ل لننا لسيدسننية ينني
جدم ة أزهر ،لنذين لن ييخلنا علينند يدلم لامنة ا لم رينة علنى منم ر يهنرة لمرسنة  .اأيلند كدينة
لزملء ا أصمقدء لذين الزماني يهرة لمرسة ليث كدن

لسجدالهند انقدشدهند م د مار يي يلارة

ل ميم من أيكدر .
اأهاجننه يجزي ن

لشننكر لمنظمنند

لمجهمننع لمننمني لفلسننطيني لهنني صننقلهني علننى مننم ر

أكثننر مننن عقننم مننن لننزمن يدهجننده قنني اثقديننة لهسنندمح  ،اأخننب يدلننذكر مركننز ر هلل لمرسنند
لقا

إلنسدن ،ا لشيكة ل ريية للهسدمح .
اينني لخهنند أهمنننى أن أكننان قننم ايقن

ل ملية مؤكم يي لاق
 ،ارأي ةيرند خط يلهم

ينني هاصنني يكرهنني اهننميي مننن ارء هننذه لمرسننة

ذ هه على مقالة إلمد لشندي ي رلمنه هلل " رأينند صنا ب يلهمن
لصا ب "

واهلل من وراء القصد
د

لخطن

هندال

لهي عصف

لمرسة هم عيد

لهلاال

يدللدلة لفلسطينية ،اأم

ملخص الدراسة

لسيدسية يي يلسطين علنى قني لهسندمح ،هلنت لهنم عيد

يني مرللنة اللقنة إلني نقسند لندم يني لمجهمنع لفلسنطيني،

الهز يصاله مسهمرة ليث ل هنجح للدلنة لفلسنطينية يني لخنراج منن لنفن

لهى هذه لللظة ،اهندال

للك

قني لهسندمح يدعهيدرهند يا ينة ل ينار نلنا أمن لهلقين

لفلسطيني يي السهقل
اعدلج

قنني لهسنندمح ،خننل

لهم عيد

لاطني على قدعمة يلسطين ههسع للجميع.
لسيدسية لهي عصف

لهي رسمهمد لهلاال

لمنمف لمنشناذ

يدلقلية لفلسطينية علنى

لفهنرة لمنظننارة ،اهنني ملدالننة أاليننة لقننرءة هجريننة لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني،

يصارة مالاعية نقمية ،مد أمكن ،يم نى أنمد ليس
ي لد منمد ،كمد أنمد ليس

طا ن هلمن
من هذ أا ذ ت.
همي

لمظلن لنذي همنر ينه

مرسة هدريخية ،أا عرا لللا مث لهدريخينة،

همجيم يني لهجرينة أا ذممند ،لهنى طا ن هطلنب أمنر ناعند

لمرسة لهقمي مرج ة يي مسيرة لنظد لسيدسي لفلسطيني لندشئ عقب أاسنلا يني

لاء مآالهه ،ا سهندم للاقدئع لهي لمث  ،أي أنمد مرج ة من م خ

لهجرينة لفلسنطينية ،أننند يني

للدلة لفلسطينية نفهقر لهقدليم لمرج ة ا لنقم ا لمسدئلة لهي ه هير لنرارية أي نظند سيدسني منن

أج هطاره اهصايب مسدره .
هللي

ا سهنم

لمرسة على لمنمج لاصفي لهلليلي يي قرءة للدلة لفلسطينية ،إلندية لمننمج

لملمان عير سهخم عينند

كدشنفة اممثلنة للخطندب لسيدسني ا العلمني لفلسنطيني منن

قي طريي النقسد  ،إلدية للمنمج لهدريخي ياصفه من لمندهج ل دمة لجنذار لهجرينة يني لليندة
لفلسطينية .

اخلص ن

لجملننة مننن لنهنندئج كنندن أيرزهنند ،أن ةينندب سننهرهيجية اطنيننة مالننمة هسننهنم علننى

للم أمننى منن لها ين  ،قنم سندهم
لفلسطيني ،ه ه زيزهد من خل

يني هن جيج لصنر

لنم خلي ،اهينني صنار نمطينة عنن آلخنر

لهنشئة للزيية ،ا لخطدب العلمي لذي لم ك صار الهمد

لمهي نندم ي ننين أط ننرف عل ننى لس نندلة لفلس ننطينية عق ننب نط ننل عملي ننة لهس نناية ،اأن ثقدي ننة أن نند

اصا يية لرأي ،ا لهكدر لقرر لفلسطيني هي ألم أخطر مد يممم لنسيج لفلسطيني ،ليث اظفن

كديننة أما

لهننممير لذ هيننة للمجهمننع لفلسننطيني ،مان أن هكننان هننندت مرج ننة نقميننة أا اقفننة مننع

لممدرسنند

إلنني لننرب ينيننة لمجهمننع لفلسننطيني امنظامهننه لقيميننة

لننذ

إلعننلء لقنني لاطنيننة علننى لسنندب لمصنندلح لفئايننة لهنني سنندم
ا الجننرء

إلسننرئيلية هننمي

لمشننمم لفلسننطيني ،اأن

مسهممية لاجام لفلسطيني يلم ذ هه من خل هصنمير إلليندط ا لين س للكن
لخلف اه جيجه يين أشقدء.

ه

لفلسنطيني عينر زر

Abstract
This study tackled the implications of the Palestinian political transformations
on the values of tolerance. Those implications which engulfed the Palestinian
situation, and led at a later stage to a sharp division in the Palestinian society. The
chapters of this division still continue as the Palestinian situation has not succeeded
to get out of the dark tunnel, through which it passes up to this point. The study
tackled the values of tolerance as a gateway to the hope and the achievement of the
Palestinian goal of national independence on the base that Palestine can
accommodate every one.
It dealt with the implications on the values of tolerance, drawn by the
political transformations that swept the Palestinian cause, during the specified period.
It is an initial attempt to read objectively and critically the Palestinian political
system experience as much as possible. It is not a historical study, or review of the
historical incidents, despite it included some of them, nor it is a glorification or
dispraise of the experiment, even though it required a bit of this or that.
The study aimed to provide a review in the march of the Palestinian political
system created after the Oslo in the light of its devolutions and facts occurred. That
is, a review from within the Palestinian experience, because we in the Palestinian
case lack traditions of the review, criticism and accountability, which are essential
for development and path correction of a political system.
The study used the descriptive analytical approach to read the Palestinian
case, content analysis approach of samples revealing and representing the Palestinian
political and media rhetoric by both sides of the split, and finally, the historical
approach as one of general approaches for the roots of the experiment in Palestinian
life.
The study concluded to a series of results, most notably, that the absence of a
unified national strategy based on a minimum of consensus may have contributed to
the fueling of internal conflict, and the adoption of stereotype about the other which
was enhanced through partisan upbringing and media rhetoric, which bore all the
pictures of mutual accusation between the parties on the Palestinian arena after the
start of the peace process. The culture of the ego, the correctness of the opinion, and
the monopoly of Palestinian decision-making are the greatest threats to the
Palestinian fabric. All self-destruction tools of Palestinian society were employed
without a critical review or self-pause to uphold national values at the expense of
factional interests dominated the Palestinian scene. In addition, the Israeli practices
and measures aimed at undermining the structure of Palestinian society and its
system of value, and targeting the Palestinian presence in itself through the export of
frustration and despair to the entire Palestinians through planting and increasing
dispute between the brothers.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مق مر
مشك ر ت ا عر
أ

ف ت ا عر

أ م ر ت ا عر
ح ور ت ا عر
منهج ت اعر
مصط حا
ت ا عا

ت ا عر
تسابقر

الفصل األول
االطار العام للدراسة
مقدمة
ش ننكل لهلن ناال لسيدس ننية له نني م ننر يمن نند لمجهم ننع لفلس ننطيني خ ننل ل ش ننرين عدمن نند
لمدلننية ن طدينند امنلنينند هدم نة اعميقننة ،ألق ن يظللمنند علننى ينيننة اهركييننة منظامننة لقنني
لفلسطينية ،ايخدصة قي لهسدمح ،ا لهي ميز ل لقد لفلسطينية لم خلينة علنى منم ر لهندريخ
للميث ا لم دصر للش ب لفلسطيني على خهلف أمدكن ها جمه .
هنيننع قيمننة لهسنندمح مننن كانننه مكان ند أسدس نيد مننن مكاننند لالننمة لاطنيننة للقيقننة عل نى
ص يم ل لقد لم خلية ،ايمكن للمرء لجز ي نه ال يمكن للميث عن مشرا اطني يلسنطيني
أا نظد سيدسي يلسطيني سلي يقا على له ممية ا لهنا إذ ل ينطل هذ لمشرا اهذ لنظد
مننن يم ن عمي ن اصننليح لفك نرة لهسنندمح اأهميهمنند ينني إم رة ل لقنند لاطنيننة ،اأنننه ينني لللظننة
لهي ةدب ييمد لهسدمح ا اللهر لمهيدم عن لخطدب لسيدسي لفلسطيني ال مللمد خطدب
إلقصندء ا لهكفيننر ا لهخنناين ،اهن اللهكنند للغننة ةينر لغننة للننا ر ا سنهخم لسننلح ينني لسننيطرة
على مقمر لسلطة ا لش ب ،يإنند نزلقند لا لمة من أكير نكيدهند يي لهدريخ لم دصر أال اهي
النقسد .
يمكن عهيدر لدلة النهقد من نهفدلة للجدرة  ، 7891إلنى مرللنة إنشندء أا سنلطة
اطني ننة عل ننى أرا لفلس ننطينية ،م ننن خ ننل هفدقي نند أاس ننلا ي ننين منظم ننة لهلري ننر لفلس ننطينية
يصنفهمد ( لممثن لشنرعي ا لالينم للشن ب لفلسنطيني) ،اينين إسنرئي  ،ا لهني هزمنن منع يننم يد
نش نناء اهص نندعم لركن نند إلس ننل لسيدسن نني ي نني يلس ننطين ،هل ن ناال ج ننذريد ي نني طيي ننة ل لقن نند
لفلسنطينية لم خلينة ،ليننث نقسن لفلسننطينيان أمند يرنندمجين مخهلفننين ،يفني لاقن لنذي كدنن
ييننه لمنظمننة ه همننم لشننرعية لثاريننة ك سنندس لهمثيلمنند للشن ب لفلسننطيني ،هاجمن إلنشنندء نظنند
سيدسنني قنندئ علننى لشننرعية لميمقرطيننة طا قدمننة أا سننلطة ممثلننة للشن ب لفلسننطيني ينني أرا
لملهلة ،اهركز على عملية لهلا لماالني يدهجده إقدمة لمالة لفلسطينية ،عير عملينة لهسناية
لسيدسننية مننع إسننرئي  ،يينمنند هاجم ن قنناا إلسننل لسيدسنني لص ندعمة يف ن نهفدلننة للجنندرة
 ، 7891امارهد لفدع ييمد الكهسدب شرعية لمقدامة يي ريلمد لهاجنه لقيندمة لفلسنطينية يني
منظم ننة لهلري ننر لفلس ننطينية  ،اس نندنمهمد ي ننا لق نناا ليس نندرية لريل ننة لمش ننرا لهس نناية مثن ن
لجيمة لش يية ،ا لجيمة لميمقرطية لهلرير يلسطين(.)1
 - 1صنندلح ،ملسننن ،1177 ،هفنند أاسننلا رؤيننة سيدسننية نقميننة " " للجئننان لفلسننطينيان الن ل ننامة " يننين هفنند أاسننلا ا العهننرف
يدلمالن ن ن ن ننة لفلسن ن ن ن ننطينية ين ن ن ن نني أيلن ن ن ن ننا من ن ن ن ننن عن ن ن ن نند  ، 1177مرج ن ن ن ن ننة سيدسن ن ن ن ننية اقدنانين ن ن ن ننة" ،مجلن ن ن ن ننة ل ن ن ن ن ننامةhttp://alawda- ،
mag.com/Default.asp?ContentID=2844&menuID=8
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أيننرز لهلننا لسيدسنني ينني لا قننع لفلسننطيني نقسنندمد ينني ليننرمج ا لما قننف ،أما إلنني

يقم ن لقمرة على لها ء لهاهر لفلسطيني لم خلي ،اسيطر لدلة من السهقطدب ل نيف على
لشدر لفلسطيني يي كدية أمدكن لها جم لفلسطيني ،لهيمأ الن طدية لكييرة يي طيي ة ل لقد

لفلسطينية لم خلية اهيمأ منظامة لقي لاطنية اعلى رأسمد قي لهسدمح يدله ثر يمذ لهلا امد

ريقه من هغير ينياية عميقة يي للدلة لفلسطينية.

لمرللة النهقدلية لهي لممهمد هفدقية أاسلا إلقدمة مالة يلسطينية مسهقلة ،ا لهي

شكل

سهمر من ل د  ، 1111-7881يم ية لهجدذيد

ا الخهليد

هننذه لمرللننة ل ميننم مننن لممدرسنند

لسيدسننية لهنني عكس ن

أقصنى ينني  1111/8/19ايشن

لمفدالند  ،ا لهنني شننكل

يي للدلة لفلسطينية اشمم

نفسننمد يقنناة علننى قنني لهسنندمح ينني

أرلي لفلسطينية يي للفة لغريية ا لقنمس اقطند ةنزة ،ا سنهمر ذلنت لهنى ننمال

ينني لمجهمننع لفلسننطيني ،اشننمم

للنندمة ههيلننار م خ ن

لفصنني

علننى مجمن صننلليد

لا لننم لمرجننة ةدي ن

لخطدب للزيي لفلسطيني على مسهاا للزب لا لم.
صن ام لركنند

يم يننة مرللنة جميننمة اهلننا أخننر

هننذه لمرللننة هننمخل ماليند ينني لشن ن لفلسننطيني ،هجسننم عيننر

يننرا رئننيس ازرء علننى لقينندمة لفلسننطينية طا مخنند ه ننميل

لهيننمأ النقسنندمد

نهفدلنة

ييمنند مفننرم

ل نرئيس ،

لهسنندمح ينني

إلسننل لسيدسنني ممثلننة يلركننة لمقدامننة إلسننلمية لمنندس إلنني صننم رة

لمشمم يي لنظد لسيدسي لفلسنطيني ي نم يازهند يني نهخديند

لمجلنس لهشنري ي  ،1112امند

نج ن عنننه مننن نقس نند عمننامي اأيقنني ي نني للدلننة لفلسننطينية ،أما له ننمهار كييننر ينني ل لق نند
لفلس ن ننطينية لم خلي ن ننة  ،لي ن ننث لن ن ن ه ن ننم ق ن نني لهس ن نندمح ق ن نندمرة عل ن ننى لمن ن ن

الخ ن ننهلف ا لخ ن ننلف

لفلسننطيني -لفلسننطيني ،لمرجننة اص ن يمنند أمننر إلنني سننفت لننم لفلسننطيني ي يننمي يلسننطينية،

اسنيطرة لخطندب لننمماي لخندلي مننن أينة قنني اطنينة أا ميمقرطيننة علنى لغننة له دمن

لفلسننطيني

لم خلي ،أمر لذي أما إلي خسدرة قي لهسدمح لثقدية لسيدسية يصفهمد لندظ ا لملنمم لكدينة

أشكد

لقي لاطنية(.)1

على لرة من لخصاصية لفلسطينية كانمد يي مرللة هلرر اطني يي إطدر لنلند

لمسهمر يي ما جمة اللهل يإن لهسدمح يذ هه ايمد يلمله من قي عليد ،ال يمكن أن يه درا

مننع لمص نندلح ل لينند للشن ن ب لفلسننطيني اال م ننع مقدص ننم نلنندله ل نناطني لهلننرري ،أن ننه يلمنن
منظامننة قنني ههننالي عمليننة يننندء ل لقنند
1

 -ج ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرم

لفلسننطينية علننى أسننس اطنيننة صننليلة ه ننزز لسننل

 ،عل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننى ،1171 ،ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا لق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندئ

النقس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند  ،مرك ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننز لخل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننيج للمرس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند ،

http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/144CCE43 -23B2-49C3-AC00-403E7019C70C
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لم خليننة للمجهمننع

أهلنني اقيننا أخننر لمخهلننف ،اهنني قنني ه كننس نفسننمد علننى ينيننة ل لقنند

سا ء على ص يم لهسدمح لسيدسي أا الجهمدعي أا لثقديي أا لميني(.)1
أر

لم رس ننة يههي من ند كن ن مرلل ننة م ننن مرلن ن

لسيدسننية يصننفهمد لننندظ ا لملننمم لكديننة أشننكد
لخدسر أكير خل

لصر

لهل ننا لسيدس نني لفلس ننطيني ،أن لثقدي ننة

لقنني لاطنيننة ،اينني مقننممهمد قنني لهسنندمح كدنن

لملهم ا الخهلف لكيير يين أطيدف للان لسيدسي لفلسنطيني،

اعليننه يننإن لمجهمننع لفلسننطيني ليننا ينني لدجننة أكيننمة للملننة ا س ن ة لنطنند مننن أج ن هرسننيخ
منظامة لقي لهي لمد علقة يدلهسدمح ،اال ي ام ذلت إلى يهقدرهند لهنرث رسنخ يني هنذ لمجند ،

طا نم نند لك ننان هقدلي ننم لهس نندمح لمارث ننة أص ننيل
اشميمة له قيم.

مم ننممة يدلهفك ننت ا لهلش نني نهيج ننة عا من ن مه ننممة

اأن منند لننمث ينني يلسننطين خننل مرل ن
لسننديقين ،ليسن

سنناا عيننند

لهل ناال

كدشننفة عننن هننذ لهآكن

لسيدسننية لهنني مننر يمنند ينني ل قننمين

لمهسنندر ينني قنني له ننديش لهنني ميننز لينندة

لمجهم ننع لفلس ننطيني ي نني مرلن ن س ننديقة ،مان لهقلين ن م ننن ي ننا مظ نندهر لهميي ننز له نني ص نندلي

لهجرية لهدريخية للش ب لفلسطيني امند سنهمرر له ممينة لمينينة ا لسيدسنية ا لثقديينة يني لمجهمنع

لفلسطيني إال مليل قايد على ها ير إرمة جمدعية على له ديش رة الخهلف.

مشكلة الدراسة
هنطل مشكلة هذه لمرسنة منن ملدالنة يمن ل لقنة ينين لهلناال

لسيدسنية اهنم عيدهمد

على قي لهسدمح يي لمجهمع لفلسطيني ،اهي هطرح لهسدؤ لرئيسي آلهي:

كيـــف أثـــرت التحـــوالت السياســـية منـــذ العـــام  4991وحتـــى  0241فـــي فلســـطين علـــى قـــيم

التسامح؟

اهنيث عنه أسئلة لفرعية آلهية:
 -7مد ها مفما لهسدمح اقيمه اآليدهه ،اخصاصد يي للدلة لفلسطينية ؟
 -1منند هنني مرل ن

لهل ناال

لسيدسننية لهنني مننر يمنند لمجهمننع لفلسننطيني ،امنند هنني طيي ننة

اخصدئب ك مرللة منمد؟

 -3منند هننا أثننر لننذي ألمثهننه لهلناال
لم خلية اعلى رأسمد قي لهسدمح؟

1

لسيدسننية علننى لقنني لندظمننة لل لقنند

لفلسننطينية

لق ننا

إلنس نندن ،ن ننديلس،

 -ملس ننن ،س ننميح اآخ ننران ،2003 ،لري ننة لن نرأي ا له يي ننر :لهجري ننة لفلس ننطينية ،مرك ننز ر هلل لمرس نند

يلسطين ،مطي ة لنصر لهجدرية ،ب12

1

أهدف الدراسة
 -7له ننرف عل ننى مرلن ن

لهلن ناال

لمنظارة من .1171-7881

لسيدس ننية له نني م ننر يم نند لمجهم ننع لفلس ننطيني خ ننل

لفهن نرة

 -1له رف علنى مفمنا لهسندمح يني لثقدينة لفلسنطينية يني لناء لخصاصنية لفلسنطينية لهني
ل لقنند

ميننز

لفلسننطينية لم خليننة اعننزز مننن سنني

لسيدسي ا لميني ا لثقديي يي لمجهمع لفلسطيني.

 -3هق ننمي ق ننرءة نقمي ننة مه مق ننة ي نني طيي ي ننة لهلن ناال
ل لقد

لفلسطينية لم خلية.

 -1م ريننة أسننيدب ا لهننم عيد

لهنني أم

له ننديش لفلسننطيني رة ن الخننهلف

لسيدس ننية ي نني يلس ننطين ا ن كدس ننمد عل ننى

إلنني زينندمة لهنناهر ا لهشننظي ينني للدلننة لفلسننطينية

لم خليننة امننما ن كدسننمد علننى منظامننة لقنني لاطنيننة اعلننى أرسننمد قنني لهسنندمح يدعهيدرهنند

لندظ ا لملمم لرئيسي يي طيي ة هاجمد

منظامة لقي لفلسطينية.

 -2لكشف عن ملمح لخل ا لل ف لذي أصدب لينية لاطنينة ا لثقديينة ا لنلندلية للمجهمنع
لفلسطيني

 -2هقمي قرءة سهشريية لمد يمكن أن ه كسه للدلة لفلسطينية على مسهقي

لقلية يني لناء

هشك ينية من لاعي لقدئ على له صب اريا أخر  ،اةيدب لثقدية اقي لهسدمح .

أهمية الدراسة
 -7ملدالة رس ملمح لطري للك
يي ما جمة لهلميد

لفلسطيني يلرارة سنه دمة قني لهسندمح كن م ة يدعلنة

لهي ها جه لك

لفلسطيني .

 -1أن لهسنندمح كثقديننة امنظامننة قنني هنني للن
هقمي قرءة نقمية للا قع لفلسطيني .

لاليننم إلنمنندء النقسنند  ،اذلننت مننن خننل

 -3هقمي رؤية يلسطينية شدملة ه يم العهيدر لثقدية قيا آلخر يي لمجهمع لفلسطيني.
 -1رس خدرطة طري للنماا يدل لقد
يي له دم

 -2نمرة لمرسد

لفلسطيني لم خلي.

لفلسطينية لم خلية هقا على ه زيز قي لهسدمح

لسديقة لا هذ لمالا للسدس ا لخطير يي لمجهمع لفلسطيني .

 -2قنم هشنك هننذه لمرسنة سننمدمد للمكهينة ل لميننة الليندلثين ي ننم ذلنت لهقننمي مرسند
عمقد ،اهخصصد يي لمجهمع لفلسطيني.
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أكثننر

حدود الدراسة
الحد الزماني 1171-7881 :
الحد المكاني  -:أرلي لفلسطينية لهي لهلهمد إسرئي عند  ،7821اهشنم

للنفة لغريينة

اقطد ةزة ا لقمس

منهج الدارسة
هقا هذه لم رسة على هكدم اهم خ يين عمة منندهج ،اهني لمننمج لهندريخي ،ا لمننمج
لملننمان ،ك لننم أما

لاصننفي لهلليلنني ،امنننمج هللينن

ينني هلمي ننم ل لقننة يننين مهغي ننر

لم رسة .
المنهج التاريخي
يركز هذ لمنمج علي مرسة لمدلي من أج يمن للدلنر ا لهنينؤ يدلمسنهقي  ،اكنذلت

يسننهخم ينني مرسننة للدلننر مننن خننل مرسننة ألننم ث ا للقنندئ

اهلليلمنند انقننمهد ،ا له كننم مننن صننلهمد اهلميننم لهغيننر ا لهطننار

لمدلننية ،اهفسننيرهد ايلصننمد
لهنني ه رلن

ا أس ننيدب لمس ننئالة ع ننن ذل ننت ،ال ننذلت س ننيقا ليدل ننث يمرس ننة لمرلن ن
لمجهمع لفلسطيني اكيف عكس

نفسمد على ل لقد

لمنند ،ا ل ا م ن

لسيدس ننية له نني م ننر يم نند

لم خلية يي يلسطين.

المنهج الوصفي التحليلي:
يسننهخم لمنننمج لاصننفي لرصننم امهدي ننة مقيقننة ل لننم ث ينني يهنرة زمنيننة م ينننة ،أا عننمة

يهننر  ،مننن أج ن
نهنندئج اه ميمنند

آليد

له ننرف عل نى مالننا ملننمم مننن ليننث لملهنناي ا لملننمان ،ا لاصننا إل نى

هسنندعم ينني يمن لا قننع اهلليلننه ،يسننهخم ليدلننث هننذ لمنننمج لهاصننيف اهللين

لهلا لسيدسي خل

لفهرة لمنظارة اخصدئب ك مرللنة منمند ،امنما هن ثر ينينة لقني

لفلسننطينية لندظمننة ا للدمل ننة لمفم نا لهسنندمح ي نني لا قننع لفلسننطيني عل ننى مخهلننف الهجده نند

لسيدسة ا الجهمدعية ا لثقديية مالع لمرسة.
منهج تحليل المضمون:
يرجننع ليدلننث إلنني لخطدينند
مننن أج ن

لسيدسننية ا لما قننف إلعلميننة لكديننة لفصنندئ

لسيدسننية ،

لاصننا إلنني لما قننف ا آلرء لف ليننة ،ا له ننرف علنني هجدهنندهم اأيكنندره امفمننامم

للهسن نندمح من ننن لينننث لملهن نناي ا لملن ننمان ،ا ل م ن ن علن نني هلليلمن نند اهفسن ننيرهد يشن ننك مالن نناعي
اا لح ،ا لاصا إلي نهدئج اه ميمد

هسدعم يي يم لا قع اهطايره ،اذلنت منن خنل عينند
2

كدش ن ننفة للهصن ن نريلد

العلمي ن ننة لرس ن ننمية ا لخطدي ن نند

لفلسطيني ( يهح  ،المدس)

لرس ن ننمية اخصاص ن نند لطري ن نني النقس ن نند

مصطلحات الدراسة
التحول السياسي



ل ننيس ثم ننة هف نند مل ننمم ل ننا ه ري ننف لهل ننا لسيدس نني ،شن ن نه ي نني ذل ننت شن ن ن لمف نندهي
أخرا يي ل لا الجهمدعية يشك عد  ،اهنيع ص اية ه ريفنه منن اجنام عنمم منن إلشنكدليد

لمليطة يمذ لمفما  ،أهممد لسيالة لزمنية للهلا  ،ليث يفهرا أنه عملينة مسنهمرة منن أجن

لهغيير مان هلميم مقي لمد يجب أن يكان عليه إيقد هذ لهغيير أا مما ل ملية لهي يفهرا
أن هؤمي يي لنمدية إلي نظد لك .
لخدصن ن ن ننة يمفمن ن ن ننا لهلن ن ن ننا عن ن ن ننن لهسن ن ن ننلطية

ايمكن ن ن ننن السن ن ن ننهفدمة من ن ن ننن أطرالن ن ن نند

 Transition From Authoraitarianismليننث يش ننير هننذ لمفم ننا إلنني مجماع ننة م ننن
لهط ننار

له نني يش ننممهد نظ نند سيدس نني م نند يهي ننمه عن نن ط ننديع لهس ننلط مان أن هج ن ن م ننن ه ننذه

لهطار نظدمد ميمقرطيد(.)1

اعليننه سننيه له دمن مننع مفمننا لهلننا لسيدسنني ينني هننذه لمرسننة علننى أنننه "عمليننة يننه

ييمد النهقد من ا قع سيدسي إلى ا قع آخر مخهلف يي ملمان لهاجه نلا جملة من لقلنديد
لهي ها جه لمجهمع امد يريقه من هغير

ا لقي لسدئمة يي لمجهمع".


التسامح

لثقديد

عدلمند اأشكد

جهمدعية ا قهصدمية اثقديية هؤثر على أنمدط لهفكينر

هسهنم ليانسكا يي ه ريفمد للهسدمح على أنه ي ني " اللهر ا لقيا ا لهقمير للهنا لثري
له يير اللصفد

إلنسدنية لنميند ،ايه نزز هنذ لهسندمح يدلم رينة ا النفهندح
الخ ننهلف ،اه ننا ل ننيس ا جي نند

ا الهص نند الري ننة لفك ننر ا لل ننمير ا لم هق ننم ،طا ن ننه لائ نند ي نني س ننيد
أخلقينند يلسننب ،طا نمنند هننا ا جننب سيدسنني اقنندناني أيلنند .ا لهسنندمح هننا لفلننيلة لهنني هيسننر قينند
لسل  ،ايسم يي إلل ثقدية لسل مل ثقدية للرب"(.)2

1

 -لكيدلي  ،عيم لاهدب ،7892 ،لماساعة لسيدسية ،لمؤسسة ل ريية للمرسد

ا لنشر ،ط ،3ب 329

 - 2ليانيسن ن ن ن ن ن ن ن ن ننكا ،7882 ،اثيق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة عن ن ن ن ن ن ن ن ن ننلن مي ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندم يش ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن لهس ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندمح  ،ماقن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع ليانيس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننكا الليكهران ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني،
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/fight-againstdiscrimination/promoting-tolerance
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القيم



ي ريمد لدمم رييع ي نمد مينمأ مجنرم امثدلينة يصن إليمند لمنطن منن خنل

لهجنرم لفكنري،

لذي يكدم يي ي ا أليدن أن يهفدع مع إليلدء لش اري ،ا إليلدء أيلد ها نا من لمنط

ينيع من للسدسية ،ايهلنمم يقنمر ال يسنهطيع ل لن أن ي مممند أا ي من منملالمد ،اهن هي لمفندهي
لمينية لهمع هذه للقيقة يهسندنم لقيمنة يمخهلنف هطييقدهمند يقناا ةينر منظنارة ال يسنهطيع لمنطن

إزئمد إال أن يسهسل "(.)1
القيم السياسية



هي ه يير لفرم عن مياله ا ههمدمدهه انشندطه لسيدسني ا ل من

لسيدسني الن

لمشنكل

لجمدهير  ..ايهميز أشخدب لذين هسام عنمه هذه لقيمنة يدلقيندمة يني ننا لي لليندة لمخهلفنة،

ايهصفان يقمرهم على هاجيه ةيره ..مث

لنا ب يي ليرلمدن ارؤسدء ألزب لسيدسية. 2

المجتمع الفلسطيني



ي ن ننرف لمجهمن ننع ي نن ننه " لمجماعن ننة ليش ن نرية لهن نني ه ن ننيش ين نني منطقن ننة م ينن ننة اهشن ننهرت

يخصدئب ثقديية اللدرية امينية "

()3

ه ريف إجرئي ،ي رف ليدلث لمجهمع لفلسطيني ي نه لمجهمع لفلسطيني لمها جم يي

أرلنني لملهلننة ايمكننن لقننا ساسننيالاجيد أن خليطنند مننن أري ننة عا م ن ملننممة يجس ن يممننند

ل الد

لليدهية لفلسطينية يي أرلي لملهلة اقاا لهغيير ا لهاهر لهي هؤثر ييمد اهي:

 -7مد ز لمجهمع لفلسطيني يخلع اللهل طاي

أمم

 -1إن قسمد كيينر منن لفلسنطينيين لمقيمنين يني لمنطقنة مؤلنف منن للجئنين ،منع مند يهينع
ذلت من عم ها ص يي لينى الجهمدعية لهقليمية .

 -3لمجهمع لفلسطيني ي يش منذ عقام لرايد ا نهفدلد
 -1يشك

1
2

ذ

اهيرة منخفلة.

لمجهمع لفلسطيني من لندلية لثقديية ،جزء من مجهمع لشر أاسط.4

 لمرجع لسدي  ،ب 229 -عيم لكديي ،سمدعي  ،1117 ،لقي لسيدسية يي السل  ،لم ر لثقديية للنشر ،لقدهرة ،مصر ،ب21

 - 3سيلز ،ميفيم  ،7829،لماساعة لمالية لل لنا الجهمدعينة ،هرجمنة مجماعنة منن ليندلثين ،لمركنز لقنامي للهرجمنة ،ج ،2لقندهرة،
مصر  ،ب221
 - 4جمدعننة مننن لينندلثين لفلسننطينيين ا لنننرايجيين ،7881،لمجهمننع لفلسننطيني ينني ة نزة ا للننفة لغرييننة ا لقننمس ل رييننة يلننث ينني
أالد

لليدهية ،مؤسسة لمرسد

لفلسطينية ،ط ،7ييرا  ،ليندن ،ب71

8

الدراسات السابقة
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الفلسطينية والسودانية :دراسة عبر ثقافية مقارنة ،مجلة علوم ثقافية ،ع  ،12السـنة
الثامنة

لمرسة إلى م رية مسهاي له صب لما طلية لجدم د

همي

لفلسنطيني ة ا لسنام نية

،اهلميننم لفننرا ييمنند لهنني ه ننزي لنني ك ن مننن مهغيننر ( لنننا أا لهخصننب  ،مكنندن لنش ن ة ،
لمسننهاا لصننفي  ،لهلصنني

الكنندميمي  ،ل مننر)  ،ا خهنندر ليدلثنندن عينننة عشننا ئية طيقيننة يلن

قا ممد(  )911طدليد اطدلينة منازعين علنى عنمة جدم ند

لمرس ننة أس ننهخم ليدلث نندن أم ه ننين :أال نني س ننهمدرة لييدن نند

لمرهيطننة ينندلمهغير
لجدم نند

لميمغرييننة للميلنناثين  ،اهمثل ن

يلسنطينية اسنام نية ،الهلقين أةنرا
أالي ننة ا له نني هل ننمن

لم لام نند

لثدنيننة ينني مقينندس له صننب لننما طليننة

لفلس ننطينية ا لس ننام نية  ،اق ننم هن ن له ك ننم م ننن ص ننمقمد اثيدهم نند  ،لي ننث يلن ن ع ننمم ه ننذه

لفقر (  ) 12يقرة ،اقم أظمر

لمرسة لنهدئج لهدلية:

 -7أن لمرجننة لكليننة له صننب لننما ك ن طليننة لجدم نند

ليننث يلغ ن  .لنسننية لمئايننة لكليننة لمهاسننط سننهجديد
عين ننة لمرس ننة (  ،)%23.1يينم نند يلغن ن

لفلسننطيني ة ا لسننام نية مهاسننطة
لطليننة لفلسننطينيين لننذين مثلننا

قيم ننة مهاس ننطة لمرج ننة لكلي ننة لله ص ننب ل ننما

لطلية لسام نيين (.)% 27
 -1اجننام يننرا ذ

ماللننة إلصنندئية علننى مسننهاا لماللننة (  ) 1.12ينني مرجننة له صننب

يين لطلية لفلسطينيين ا لسام نيين ،اقم كن
 -3اجام يرا ذ

طليننة لجدم نند

لفرا لصدلح لطلية لفلسطينيين.

ماللة إلصدئية على مسهاا لماللنة ( )1.12يني مرجنة له صنب لنما
لفلسننطينية ا لسننام نية هي نند لمهغيننر لنننا اقننم كدن ن

للطليننة لفلسننطينيين لصنندلح إلننندث ،يينمنند كدن ن
لذكار يي ل ينة لسام نية.

لفننرا

يدلنسننية

لفننرا ينني مرجننة له صننب لصنندلح

أما فيما يتعلق بأبرز توصياتها فكانت على النحو التالي-:
 -7إعننم م يننرمج لمكديلننة الهجدهنند
اسدئ

أعل .

له صننيية املدالننة هغييرهنند أا لاقديننة منمنند مننن خننل

 -1إصم ر نشر هاعية هيين مخدطر له صب على ل ملية له ليمية يشك خدب اعلنى
لمجهمع يشك عد .
9

 -3عقننم نننما

ينني لننر لجدم ننة هننمعا إلننى لهسنندمح اهقين

ا لطلية امشدركة لجمد

-0

ذ

لنرأي أخننر يقننا يمنند أسنندهذة

الههمد يي لمالا .

المــزين  ،محمــد  ،0229،دور الجامعــات الفلســطينية فــي تعزيــز قــيم التســامح لــدى
طلبتهــا مــن وجهــة نظــرهم  ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،جامعــة األزهــر ،غــزة ،

فلسطين.
همي

لمرسة إلي له رف على مار لجدم ند

لفلسنطينية يني ه زينز قني لهسندمح لنما

طليهمنند مننن اجمننة نظننره  ،ا سننهخم ليدلننث لمنننمج لاصننفي لهلليلنني  ،اقنند يهصننمي سننهيدنة

كن م ة للمرسننة شننهمل

علننى ( )91يقنرة مازعننة علننى سننهة ملنندار هغطنني أي نندم لمرسننة  ،اهكننان

مجهمننع لمرسننة مننن طليننة جدم ننة أزهننر  ،ا لجدم ننة السننلمية  ،اجدم ننة أقصننى  ،اق نم ه ن
هطيين ن

م رة لمرس ننة عل ننى عين ننة عش ننا ئية يلغن ن (  )181طدلي نند اطدلي ننة  ،م نند يمثن ن ( )%2م ننن

مجهمع لمرسة  ،اهاصل

لم رسة إلي جملة من لنهدئج كدن أيرزهد:

 -7أن ثقديننة لهسنندمح هسننام لجدم نند
مقيدس ليكر

لخمدسي يلغ

لفلسننطينية يملديظنند

%11.11

ة نزة يمرجننة مهاسننطة لسننب

 -1أن قي لهسدمح الجهمدعي هي أكثر لهسدمح شياعد ،اأكثر لقي لهني ه من
لفلسن ننطينية علن ننى ه زيزهن نند لن ننما لطلين ننة ،اقن ننم جن نندء

يمرجن ننة مهاسن ننطة يلغ ن ن

لجدم ند

نسن ننيهمد(

 ،)%17.7هليمنند قنني لهسنندمح ل ملنني ينسننية(  ،) %11.11هليمنند قنني لهسنندمح لننميني
ينسننية(  ،)%11.31هليمنند قنني لهسنندمح لفكننري ا لثقننديي يمرجننة أقن مننن مهاسننطة يلغن
 ،%22.17اكدن ن

ه ززهد لجدم د

 -3أن مار لجدم د

قنني لهسنندمح لسيدسنني أق ن شننياعد  ،األ ن ف مجنندال

لما طليهمد إذ يلغ

لفلسطينية يملديظد

لقنني لهنني

نسيهمد (.)%29.19

ةزة يي ه زينز قني لهسندمح لنمي لطلينة يهنا ح

مد يين ل يف امهاسط ينسية يلغ ( .)%22.17

 -1اجام يرا م لة لصدئيد يي مار لجدم د

لفلسنطينية يملديظند

ةنزة يني ه زينز قني

لهسدمح لما طليهمد ه نزا لمهغينر لجدم نة ،الصندلح جدم نة أزهنر ،ثن إلسنلمية ،ثن

أقصى.

فيما كانت أبرز توصياتها على النحو التالي :
 -7هقننمي أسننس ل لميننة للهصننمي للمشننكل

لهنني ها جننه لشننيدب لجنندم ي ،اينني مقننممهمد

أزم ننة لق نني  ،ايليل ننة أيك نندر ،ال ننرب الي ننميالاجيد  ،ا الس ننهقطديد

للدمة لهي ي دني منمد لشيدب لفلسطيني عدمة ا لجدم يين خدصة.
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لفكري ننة ا لسيدس ننية

لجدم ننة اذلننت يدنهمنندج نمننط م ري هسنندملي  ،اهرسننيخ

 -1شنندعة مننندح هسنندملي م خ ن
لهننر كرمننة لطليننة  ،اهف ي ن

مليطمد الجهمدعي.

 -3هلمين لمندهج ا لمقرر
-3

اقي لهسدمح.

جننا ء لها ص ن ا للننا ر لللنندري م خ ن
لمرسية لمزيم من لما م ا لمسدقد

لجدم ننة اينني

لغنية يملدمين ثقديية

الخطيــب ،عــامر ،0222 ،التربيــة مــن أجــل التســامح بــين التنظيمــات الفلســطينية فــي
المجتمع الفلسـطيني ،دراسـة نظريـة قـدمت للمـؤتمر الشـعبي مـن اجـل حكومـة الوحـدة

الوطنية المنعقد في  0222/44/5بمركز رشاد الشوا  ،غزة ،فلسطين .
هننمي

لسيدسننية

لمرسننة إلنني له ننرف علننى ا قننع لهسنندمح امننما شننياعه يننين لهنظيمنند

يي لمجهمع لفلسطيني ،امار لهريية يي ه زيز قي اثقدية لهسدمح يي لمجهمع لفلسطيني ،كمد
هننمي

لهقننمي هاصننيد

امقهرلنند

يؤمن مننن خللمنند السننمد ينني يننندء مجهمننع يلسننطيني للغننم ،

أكث ننر ائدم نند اهس نندملد الري ننة اهك نندمل ،الق ننم هي ننع ليدل ننث لم نننمج لاص ننفي لهلليل نني اخلصن ن
لمرسة لمجماعة من لنهدئج كدن أيرزهد :

 -7هرجع قي لهسدمح إلي لم كيير يني إطندر ل لقند
لسيدسية لفلسطينية ،يي لسنا

أخيرة.

 -1أنه عنممد يل

لهسدمح ا لها ي يين يئد

كنندن يهلق ن

لهقننم ا الزمهنندر ،اعنننممد يل ن

يرمهه.

لاطنينة ،ينين لهنظيمند

اقاا األزب اهنظيمد

ا ألنزب

لشن ب لفلسنطيني،

لخننلف ،كنندن يلننطرب لمجهمننع ايهخلننف

 -3ن لهرييننة يمخهلننف مؤسسنندهمد امسننهايدهمد يلدجننة إلعنندمة لنظننر ينني مارهنند ،ييمنند يه لن
-1

ينشر اهرسيخ ثقدية لهسدمح يكر امنمجية اسلاكد.

عبد القادر ،عودة ،0244،إشكالية العالقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرهـا علـى
عمليــة التحــول ال ـديمقراطي فــي فلســطين ( ،)0242-0221رســالة ماجســتير غيــر
منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

هندال ن

لمرسننة إلشننكدلية لقدئمننة يننين لركهنني يننهح المنندس ينني لمرللننة للدليننة ذ

ه ن ثير

كييننر عل ننى لنظ نند لسيدس نني لفلس ننطيني ،اعل ننى عملي ننة لهل ننا ل ننميمقرطي ،اق ننم هل ننل

ملم ننح ه ننذ لهن ن ثير ي نندلظمار ي ننم إج ننرء النهخدي نند

لرئدس ننية ا لهشننري ية ا ليلمي ننة أخين نرة،

ا لمشدركة لسيدسة لمخهلف لفصدئ يدالنهخديد  .امد أعقي

من هطار ي م لنهدئج اياز

لرك ننة لم نندس ااص ننا لخ ننلف لسيدس نني ي ننين لركه نني ي ننهح الم نندس إل ننى مرلل ننة لص ننم
44

لقاة ل سكرية من قي لركة لمدس للسيطرة على لسلطة يي قطد ةنزة،

لمسلح ا سهخم

ا لننذي يننماره ييننين مننما للدجننة لمرسننة هننذ لالننع ي ننم سننهمرره لهننى هننذه لرسنندلة اعننم
الع نمدية له  ،ممد يلع ل ملية لسيدسنية ا لميمقرطينة يني يلسنطين يني مرللنة لرجنة لن

ي ريمد يي هدريخه ا لاصا لمرللة ه ييم النقسد لسيدسي ا لجغريي.
وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:
 -7أن لمشكلة يين لركهي يهح المدس ليس

يدلجمينمة اه نام جنذارهد إلنى ه سنيس انشن ة

لل ننركهين ،اأن اجنننام الخنننهلف ي ننين لين ننرمج ا أسن ننلاب ا أه ننم ف كن نندن ملنننار هنننذه
لخليد .

 -1هطار لخلف يين للركهين ،كدن لجملة من أسيدب لم خلية ا لخدرجينة اعلنى أرسنمد
اللننهل اممدرسنندهه ،اأطننرف ماليننة اعرييننة سنندهم

لمرجة عدلية.

ينني زمينندم لهنناهر يننين للننركهين

 -3قيد لمدس يدلسيطرة ل سكرية على قطند ةنزة ا إلجنرء

لمهي نة يني للنفة قنم أثنر

يش ننك س ننليي عل ننى عملي ننة لهل ننا ل ننميمقرطي ي نني يلس ننطين ،اهس ننيب ي نني ه طين ن مار
لمؤسسة لهشري ية الماث النقسد لسيدسي ااجام لكامهين يي للفة ا لقطد  ،اأن

لجمدز لقلدئي ل يسل من آثدر النقسد .

 -1لنظد لسيدسي أصيح مرهاند يقنرر هندهين للنركهين يدعهيدرهمند كينرا لفصندئ

لفدعلنة

ا لمننؤثرة علننى لسنندلة لفلسننطينية ،اعننم إمكدنيننة هجننداز أي طننرف ل خننر لمنند لننه مننن
هدريخ اقدعمة جمدهيرية ،ايدلهدلي ليس أمدمم سناا الهفند علنى يرنندمج اطنني شندم ،
يهيني لخيدر لميمقرطي ايؤمن يدله ممية ا لمشدركة لسيدسية ا لهم ا لسنلمي للسنلطة،

ا لذي يماره يقام إلى هلقي
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السهقرر أمني ا لسيدسي ،اهطار لمجهمع لفلسطيني.

كيـــالي ،ماجـــد ،0229 ،الصـــراع علـــى السياســـة والســـلطة فـــي الســـاحة الفلســـطينية

المقــدمات والتــداعيات ومــا العمــل؟ ،مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتيجية،
ط ،4االمارات العربية المتحدة.
لق ننم هندالن ن

ه ننذه لمرس ننة لخ ننلف ا النقس نند ي ننين لل ننركهين عل ننى لس نندلة لفلس ننطينية

يدعهيدرهمد للركهين لرئيسيهين ،ا لذي أثر على لجمم لمشهرت لميذا لكليممد يي لصر مع
الل ن ننهل

إلس ن ننرئيلي ،اعل ن ننى لال ن ننمة لاطنينن ننة ا لكي ن نندن لسيدس ن نني ا س ن ننهمرر عملي ن ننة لهلنن ننا

لميمقرطي.
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كمد هندال

هذه لمرسة طيي ة أزمة يين للركهين اأسيديمد ،ليث أظمر أن لخلف

ينين للنركهين لننيس جمينم امقهصننر علنى لصنر علننى لسنلطة ،طا نمنند لنه جنذاره لهنني ه نام إلننى
يم يننة نطننل لركننة لمنندس ،اأن الخننهلف ينيننع مننن لهنننديس ا لصننر يننين مشننرا لهسنناية

ا لمفدالن نند

لمنطايننة هلن

لن ننذي هقن ننامه لركن ننة ين ننهح لن ننمن إطن نندر(منظمن ننة لهلرين ننر لفلسن ننطينية ) ا لفصن نندئ
إطدرهنند ،امشننرا لم درلننة لننذي هقننامه لركننة لمنندس امننن م منند مننن لفصنندئ

لم درلننة ،القننم هاصننل

هننذ النقسنند اأثنره لمننممر علننى لمشننرا

لمرسننة إلننى هيينندن هننم عيد

ل نناطني ا ل ملي ننة لسيدس ننية عل ننى لصن ن يم ل ننم خلي ا ل ننمالي ،اعل ننى مس ننهقي

لنظ نند لسيدس نني

ا ل مليننة لميمقرطيننة ،ث ن يلننع رؤيننة للل ن  ،مننن خننل هلنندير لجمننام ل رييننة ا للننغط علننى
لركهنني يننهح المنندس للهفنند ييمنند يينممنند ،امننن خننل

الهفنند علننى يرننندمج اطننني امرج يننة

سيدسية ،ا لقيا يميم أ لميمقرطية ،اعم اللهكد للسنلح ا هخندذ قنرر منن قين قيندمة لمندس
هقريمنند مننن لقيننا يدلالننمة لاطنيننة ،اكننذلت لركننة يننهح مطدليننة يإلننم ث هغيننر علننى لسنندلة
لفلسطينية ا لقيا لآلخر من أج
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لخراج من لم ز للدلي.

الحــــوت ،بيــــان نــــويهض ،4991 ،أزمــــة الهويــــة الوطنيــــة الفلســــطينية "العوامــــل
والتحديات" ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،رام اهلل ،فلسطين

هننمي

لم رسننة إلننى إظمنندر لهلننميد

لاطنية لفلسطينية لهي أصيل

ا لمخنندطر لهنني ها جممنند لالننمة لاطنيننة ا لمايننة

مالع نقدش ي م لهاقيع على هفد أاسلا .اأظمنر

ي ن ن خطننارة الهفنند هكمننن ينني نهقنند

لمؤيننمين ا لم درلننين مننن الخننهلف لننا لجغريينند إلننى

الخننهلف لننا لهنندريخ ،لننا هقينني لمصننطللد

سنا

لنلد  .اأشندر

لم رسنة

ا لرمنناز لهنني هالننم لشن ب مننن لالمنند طيلننة

لم رسنة إلنى أن هنندت مرللهندن يشن ن مفمنا لماينة اهطارهند :أالنى:

ه ننام إلننى منند قي ن سنننة  7819اهننى ه ننرف يمرللننة للركننة لاطنيننة لفلسننطينية ،ا لثدنيننة ،هيننمأ

زمنيد منذ عد  7819لهى يامند هذ  ،الكنمد قدناني أا سيدسي قنم نشن

أي سنة .7821

الننا ه ن ثير هفنند أاسننلا علننى لمايننة لفلسننطينية اجننم

منع نشن ة ( . .ف)

ليدلثننة ي ن ن الهفنند ال يمننس

لماين ننة إلسن ننرئيلية أنن ننه مجن ننرم هفن نند سيدسن نني قهصن نندمي هلغينننه مهنننى هشن نندء .أمن نند يدلنسنننية إلنننى

( . .ف) يمننا نقطننة ليم يننة ينني إنشنندء كينندن جميننم علننى أرا لنناطن سننيكان ملرامنند خننل
لسنننا

اخلص

لهطننار لذ هيننة ي يننم عننن لميمنننة إلسننرئيلية.

لخمننس أالننى مننن لسننيدمة طا إمكدننند
لم رسة إلى أن لخطر يد يممم لماية لاطنية لفلسطينية ،أا مرة ،يشنك مخهلنف

همدمد عن ك مد سي من مخدطر ي م هاقيع الهفد .
43

Tsang Joann (1998): "Forgiveness and reconciliation:
alongitudimal analysis", Department of Pschology and
nerveous science, Baylor University
لمرسننة إلنني له ننرف علننى أثننر لمصنندللة ا لهسنندمح ينني عملينند

هننمي

هجننري ينني ل لقنند

لمهلننررة يسننيب لهجننداز ا النهمدكنند

لاصفي لهلليلي ،اأعم

سهيدنة ه دلج من خللمد ثلثة أي ندم اهني يرلنيد

يين لمصدللة ا لهسدمح ،ا لرلد عن لنفس ،اهكان
 Baylorيي هكسدس يدلااليد


لسننلاكية ،ا هي ن

7-

لهغييننر لهنني
ليدلثننة لمنننمج

لسنييية ،ل لقنة

ل ينة من  117من طلب جدم نة ييلنار

لمهلمة أمريكية ،اهاصل

ل مة نهدئج أيرزهد

اجام علقة قاية يين لهسدمح ا لمصدللة  ،ييمد يين لمفلاصين اأنفسم من جدننب ،
ايينم ايين آلخرين من جدنب آخر.



ه كيم لرأي لقدئ يدل لقة لسييية يين لصفح أا لهسدمح ا لمصدللة

Berry Jack (2002): "Forgiveness among the virtues", Journal
of Leadership Organizational Studies, Vol, 9, No, 1, 33-48,
2002
لمرسة إلي له رف علنى ماقنع قيمنة لهسندمح ينين لقني  ،اكشنف

همي

لفنرا

8-

لفرمينة

يننين أشننخدب ينني مرجننة اللهننز ينندلقي أخلقيننة ،اي ن هصنننيف لمرسننة للقنني  ،ليننث صنننفهمد
يدعهيدرهنند ميننز إلنني صنننفين ا س ن ين ،مزينند أسدسننمد لننمفء(عدطفننة ،شننفقة ،كننر ) ،اةيرهنند مننن
لقنني لهنني هسننده ينني له نندان ا لننرا يط لم يئننة ،امزينند أسدسننمد لنناعي (لننيط لنننفس ،لصننير،

ل م لة) ،اةيرهد من لقي لهي منع لسلات أندني اةير الجهمدعي.
ا عهمننم

لمرسننة لمنننمج لاصننفي لهلليلنني ،كمنند عهمننم

علننى ييدننند

ثننلث مرسنند

ههم

يدالخهلف ا لفرا

لفرمية ينين لمفلاصنين ،يني هفلني ممدرسنة أي لمزيند أخلقينة،

اكدنن

أالنني :هفلننيل

هجمننع يننين لصنننفين مننن لمزينند ،أسدسننمد لننمفء اأسدسننمد لنناعي ينني

ل ننين كدنن ن

لثدني ننة هفل ننيل

اةيرهنند) ،أم نند لثدلث ننة يكدن ن
هرهييية ،اقم هاصل
 هقننم لنندال

قاي ننة للمزي نند أسدس ننمد ل ننمفء (عدطف ننة ،للط ننف ،لك ننر  ،لش ننفقة،

هفل ننيل

لمزا ل ننة لهسنندمح ،يم ننرار لاقن ن

اعيننر ل نندال

هس نندمح

لم رسة ل مة نهدئج  ،كدن هممد:
لهسنندمح لقدئمننة علننى اليجدييننة ا لهنني أسدسننمد لننمفء علننى هلننت للنندال

لهي هقا علنى أسنس هلريمينة  ،كلنيط لننفس ا العهنم

لمشدعر.
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لسنليي  ،ا ل نم يم نز عنن

 أن قيمة لهسدمح لقدئمة على ل طف ا لكر ا لشفقة ا لمفء لمد آثدر أيل ا عم ا كثر
النسدنية من لهسدمح لقدئ على لصير اليط لنفس ا ل م .

إيجديية يي ل لقد

تعقيب الباحث على الدراسات السابقة
لسديقة ،يهلح لند مد يلي:

ي م الطل على لمرسد

 -7ل ن هق نم أيننة مرسننة سننديقة قننرءة لخدرطننة لهل ناال

لسيدسننية ينني يلسننطين ،اأثرهنند علننى

منظامة لقي لاطنية ياجه عد  ،اقي لهسدمح ياجه خدب .

 -1هندال

جميع لمرسد

أا مار لجدم ن نند

لسديقة لهسدمح يي إطدر لي املنمام ه لن يهاجمند

 ،الصنن نرهه ي ن نني إط ن نندر جغري ن نني مل ن ننمم لن ن ن يش ن ننم كن ن ن

لفلسطينية يي للفة لغريية اقطد ةزة.

 -3قنمم

لمرسنند

يقلية ا لمة مث
لهسلس

لطلينة
أرل ن نني

لسننديقة قنرءة للا قننع لسيدسنني لفلسننطيني يني يهننر ملننممة املصننارة
لهساية لسنلمية  ،أا النقسند لسيدسني  ،الن هقن يهقنمي قنرءة هجمنع

لهدريخي لاصف ظدهرة ملممة.

 -1نننمرة لمرسنند

لسيدسننية لهنني هندال ن

لهسدمح يي لا قع لفلسطيني.

لهلننا لسيدسنني ينني يلسننطين اه ن ثيره علننى قنني

 -2هننذه لمرسننة هنني ملدالننة لليننندء علننى منند قننم سنني مننن أج ن

لخننراج يرؤيننة سهشننريية

يلس ننطينية هك ننان يمثدي ننة خدرط ننة طرين ن لمنظام ننة لق نني لفلس ننطينية  ،اعل ننى أرس ننمد ق نني
لهسدمح يمد هملكه من أسدس ليندء علقد
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صلية يي للدلة لفلسطينية.

الفصل الثاني
مفهوم وجماالت التسامح
المبحث األول  :مفهوم التسامح
المبحث الثاني  :مجاالت التسامح
المبحث الثالث جذور التسامح في الثقافة العربية االسالمية

مقدمة
مننر لهس نندمح كظ نندهرة جهمدعيننة يمرلنن نم ننا اهطننار ،اه ننرا النهكدس نند

اهرج نند

نهيجننة ل ميننم مننن ل ا م ن ا لظننراف لسيدسننية ا الجهمدعيننة ا القهصنندمية ا لثقدييننة ا لفكريننة لهنني
مر يمد لش اب ا أم  ،لنذ ينإن مفمنا لهسندمح ال ينز ملنل للجنم ا لنقندش ،اهنا مند يج ن

من عملية ه ريفه االع لنمام ا لنلة لنه هفصنله عنن ةينره منن لمفندهي مممنة صن ية .اي نزا
عنمم مننن ليندلثين ذلننت إلنى ه ننمم اهاسننع مجندال

لمفمنا ينني لسيدسنة ا لننمين ا لثقديننة

سننه مد

ا لفلس ننفة ،أليدن نند إل ننى الخ ننهلف لج ننذري ي ننين لمفم ننا له نندريخي للهس نندمح ،ا لمفم ننا للق نناقي
إلنسدني له.

ي ننم مفم ننا لهس نندمح مص ننطللد ملهيس نند ل ننما لكثين نرين ي نني يمم ننه ا له دمن ن م ننه اهقيل ننه

اممدرسهه ،اها من لمصطللد
أخلقينند

لمثيرة للجم  ،أنه ال ي م على الرهقدء يمسهاا لميدم أا

لف ليننة علننى ةننرر منند يلننمث ي ني لمفنندهي أخننرا لمهمثلننة ينني ( اللهننر ا للننب
لفاقي مع آلخر إلني اللهنر لمهيندم م نه ا لقينا

ا لم دملة يدلمث ) ،اها يهراح من لهسده

لكلن نني ين ننه ايم هقم هن ننه اأيكن نندره ،مان لهف ن نريط ين نني للقن ننا
لمصطللد

لهي هسهخم يي لسيدقد

لمطلاين ننة منن ننه ي شن ننكدلمد ،اهن ننا من ننن

الجهمدعية ا لثقديينة ا لمينينة لاصنف ما قنف ا هجدهند

ههس يدلهسدمح أا اللهر لمها لع ،أا ةير لميدل ييه لممدرسد

اأي د أينرم نينذهم لغدليينة

ل ظمننى مننن لمجهمننع ،امننن لندليننة ل مليننة ،ي يننر لهسنندمح عننن معن هلننت لممدرسنند

ا أي نند

لهني هلظننر لهمييننز ل رقنني ا لننميني ،اعلننى عكننس لهسنندمح يمكننن سننهخم مصننطلح " له صننب

يكدية أشكدله اما ي ه" لله يير عن لممدرسد

ا أي د

لقدئمة علنى لهميينز( ،)1لهني ه من علنى

لنين منن لرينة اكرمنة إلنسنندن ،يم ننى أننه لمفمنا للقيقنني للميمقرطينة  ،الرينة لنرأي ا لنرأي
آلخر  ،ا له ديش لسلمي ينين إلثنيند

ا لم هقنم

ا لهرمه ا لهر هفكيره ام هقم هه الريهه"

()2

ا أجنندس لمخهلفنة  ،اهقين

آلخنر كمند هنا

يهندا هذ لفص يي لميلث أا منه ،له ريف يمفمنا لهسندمح اهطناره يني سنيد

لهنندريخ إلنسنندني ،اينني لميلننث لثنندني يهننندا مجنندال

لهسنندمح  ،ييمنند يهننندا لميلننث لثدلننث

جذار لهسدمح يي لثقدية إلسلمية ا ل ريية ا لفلسطينية .

 - 1صننايدني ،صننلح ، 1171 ،قنني لهسنندمح ينني لمننندهج لممرسننية ل رييننة ،مركننز ر هلل لمرسنند
يلسطين ،ب 71
 - 2صننايدني ،صننلح ،1171 ،مرسننة الن ية قيمننة لهسنندمح ينني لمنظامننة له ليميننة لفلسننطينية ،لشننيكة ل رييننة للهسنندمح ،ط ،7ر
لقننا

هلل ،يلسطين ،ب77
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إلنسنندن  ،ط ،7ر هلل ،

المبحث األول

مفهـــــــوم التســـــــامح
عنم الجهمدم يي الع ه ريف للهسدمح يإن للنميث يجنري هنند عنن مجماعنة منن لقني
ي نني آن ا ل ننم ي ل ننمد أخلق نني اي ل ننمد يلس ننفي ،ي ل ننمد مين نني اي ل ننمد لق نناقي ،الك ننن ه ننذه
لمسهايد

ليس

اليمة للظة هدريخية ا لمة ،هشكل

لهدريخي لطاي يي ل لقد

يي ةفلة من لنزمن ،ين هني نهندج لهطنار

النسدنية ،ي ي دمهد القهصدمية ا الجهمدعية ا لثقديية ا لسيدسية"

()1

 ..إن لهسنندمح ا لننل هسنندمح لننيس لصننيقد يهننرث أا مجهمننع ،إنننه يمهننم عيننر ل صننار يننل هننا
ةريي اال ها شرقي  ،ارةن أن أميندن جمي مند ه لنن همسنكمد يدلهسندمح ينإن للنراب ا إليندم
سهمر عير لهدريخ .

()2

قننم يكننان لقننا صننليلد أن لقنندر ال يلهنندج إلننى جمننم يكننري اعقلنني كييننر ليكهشننف إن

مفمننا لهسنندمح ال يننز مل ن للجننم ا لنقنندش يننين لمممهننين يمرسننهه ،اهننا منند ج ن مننن عمليننة
ه ريفه االع لمام ا لنلة لنه هفصنله عنن ةينره منن لمفندهي  .عملينة ليسن
يكان لسيب يلل عن ذلت ه مم اهاسع مجدال

ا لفلسفة ..لخ ،خهلف اعم هفد

للغد

سه مد

يسنيرة يندلمرة .اقنم

لمفمنا يني لسيدسنة ا لنمين ا لثقدينة

ل دلمية على ماللة لغاية ا لمة لمفما لهسدمح.3

الداللة اللغوية لمفهوم التسامح
يشننير مفمننا

لهسنندمح ي ني للغننة ل رييننة إلننى لمنننة ا لكننر  ،ممنند يننم علننى اجننام ينندر

ندمح م نه ،يلنيس هنندت مسندا ة ينين لطنريين ،طا نمند ينم عليند ا هيننة،
لمهَس َ
لمهَسندمح ا ُ
أخلقني ينين ُ
ايم سفلى مهلقية ،اها مقهلى لمن ا لكر م ئمد(.)4
يش ننه مفم ننا لهس نندمح ي نني لس نندن ل ننرب م ننثل م ننن لج ننذر (س ننمح ،لسن نمدح ،ألس ننمدلة،

لمسدملة ،ا لهسميح) ،اه ني لغة لجام ،اأسمح إذ جدم اأعطى يكنر اسنخدء ،اأسنمح اهسندمح

ا يقني على لمطلاب ا لمسدملة هي لمسدهلة(.)5
1

 -ملسن ،سميح ،1111 ،لهسدمح مقدريد

هدريخية امفدهيمية ،مجلة هسدمح ،ل مم ،3ر هلل ،يلسطين ،ب72

 - 2ليكناش ،اأخننران ،7882 ،لهسندمح يننين شنر اةننرب  ..مرسند ينني لهسندمح ( ،ملننف خندب يدلهسنندمح ) ،لمجلنة ل رييننة للقننا
النسدن ،ل مم ،1لم مم ل ريي للقا النسدن  ،يي للكمة ،هانس ،ب12
 - 3لسننن ،لميننم ،1113 ،ميننمأ لهسنندمح -أنسنندقه لفكريننة اماره ينني ه زيننز ل مليننة لسيدسننية ل رقيننة ،مؤسسننة مننم رت لمرسننة آلينند

لرقي لفكري ،ل ر  ،ب77
 - 4لغريننداي ،مدجننم ،1111 ،لهسنندمح امنننديع لننل هسنندمح ،مقدريننة همميميننة ،مجلننة قلننديد إسننلمية م دص نرة ،يغننم م ،مركننز مرسنند
يلسفة لمين ،ل مم ،18-19ب712
5

 -منظار ،ملمم مكر  ،1171 ،لسدن ل رب ،ج ،1ط ،7م ر صدمر ،ييرا  ،ب199
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اارم يدلم نى نفسه يي مخهدر لصلدح( ،سمح ،لسمدح ،ا لسمدلة ،ا لجام) ،اسمح له

أي أعطنده ،اسننمح منن ينندب صندر سننملد يسنكان لمنني اقنا سننملدء ينازن يقمنندء ،ا منرأة سننملة
انساة سملدء ا لمسدملة لمسدهلة اهسدملا هسدهلا ( ،)1ايدلم نى نفسه ذهب م ج لمنجم إلى

أن (س ننمح ،س ننمدلد ،اس ننمالد ،اس ننمدلة ،اس ننمالة ،اس ننملد ،اس ننمدلد) ،ص نندر م ننن أهن ن
ا لسمدلة(.)2

هقا لماللنة للغاينة لمفمنا لهسندمح يني للغند

لج ننام

أاريينة هقنا علنى يكنرة لقينا يندآلخر

لمخهلف مينيد اسيدسيد اثقدييد طا ثنيد ،ا لهر لقاقه اكرمهه إلنسدنية ،ايكان ه يير هذه للغد

عنن لهسندمح عهمندم علنى أصن الهينني لنه مهم م هننه يني للغنة إلنكليزينة ،اهني لغنة هفصن ينني
السهخم يين كلمهي ( )Toleranceا( )Tolerationيني لماللنة علنى م ننى لهسندمح .ييكنان

م نننى ( )Toleranceم ال علننى لمطداعننة ا لمرانننة ا لهقي ن ا لهننر رأي آلخ نرين ام هقننم هم ،
يينمد هنصرف ماللة ( )Tolerationإلنى لهخصنيب يهقهنرن يسيدسنة لهسندمح لنميني لهني ه نني

أمرين :أالممد هقي
ل ننميدند

لمغديرة يني يمن لميدننة لا لنمة ييمند ي نزز طا ئفمند امنذ هيمد .اثدنيممند هقين

لمخهلف ننة ا لهرمم نند م ننن منظ ننار ل ننمين لا ل ننم ل ننذي يقيلم نند جمي نند م نند ظلن ن

سمداية(.)3

ميدن نند

التسامح اصطالحا
ل يمنع الخهلف يي لماللة للغاية لمفما لهسدمح من لاصا إلى ننا منن لهقندرب
يي له ريف الصطللي له ،اقم سدعم على ذلت عدملن أسدسيدن:
األول :ها هجده ةلنب ليندلثين ا لكهندب ل نرب منن لم دصنرين إلنى هجنداز لم ندني ا لنمالال
لهنني هلملمنند للغننة ل رييننة هجننده مفمننا لهسنندمح ليقهريننا كثيننر مننن لطننرح لغرينني لننه ،اينني هننذ

لصننمم يننرا ملمننم عديننم لجننديري لهسنندمح علننى أنننه "ماقننف يكننري اعملنني قا مننه هقي ن
لفكريننة ا ل مليننة لهنني هصننمر مننن لغيننر ،سننا ء كدنن

لما قننف

ما يقننة أا مخدلفننة لما قفننند" أا هننا ( لهننر

لماقف لمخدلف)( ،)4ايهف ملمم جندير أنصندري منع هنذه لنظنرة عننممد ي نرف لهسندمح علنى

1

 -لرزي ،ملمم ،7892 ،مخهدر لصلدح ،مكهية ليندن ،ج ،7ييرا  ،ليندن ،ب371

 - 2م لاف ،لايس ،1171 ،لمنجم يي أعل ا للغة ،لمطي ة لكدثاليكية ،ط ،78ييرا ،7813 ،ن ب138
 - 3عص ن ن ن ن ن ن ن ن ننفار ،ج ن ن ن ن ن ن ن ن نندير ، 1171 ،لهس ن ن ن ن ن ن ن ن نندمح مفم ن ن ن ن ن ن ن ن ننا ل ن ن ن ن ن ن ن ن ننميث ي ن ن ن ن ن ن ن ن نني ثقديهن ن ن ن ن ن ن ن ن نند ،ص ن ن ن ن ن ن ن ن ننليفة لاس ن ن ن ن ن ن ن ن ننط ليلريني ن ن ن ن ن ن ن ن ننة،
http://www.alwasatnews.com/news/502491.html
4

 -لجديري ،ملمم عديم ،7881 ،قلديد يي لفكر لم دصر ،مركز مرسد
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لالمة ل ريية ،ييرا  ،ب.11

أنن ننه (ه ن ننديش لمخهلفن ننين يسن ننل  ،إذ هن ننا ير يين نننم لن ننم أمنن ننى من ننن لهكن ننديؤ ا لمسن نندا ة أا لقين ننا
يدآلخر)(.)1

اال ييه ننم مدجننم لغريننداي عننن لنظ نرة لم دص نرة للهسنندمح ،عنننممد ي ريننه علننى نننه " هخنندذ

ماقنف يجننديي مننهفم مننن ل قدئننم ا أمينندن ا أيكندر ،يسننمح يه ننديش لننرؤا ا الهجدهنند

لمخهلفننة

ي يننم عننن اللهننرب ا إلقصنندء علنى أسنندس شننرعية آلخننر لمخهلننف مينينند اسيدسننيد اثقديينند طا ثنينند
الرية له يير عن آرئه اعقيمهه"(.)2

الثاني :لنماذج لمشر
للقية لهدريخية لهي سدم
ا إلثنيد

للهسندمح لنذي صنمرهه لللندرة إلسنلمية يني أننملس ،لينث شنكل
ييمد لمالة السلمية نماذجد لقيقيد للهسدمح ا له ديش يين لش اب

لمخهلفة من عرب ايرينر ايمنام اصنقدلية ،اةيرهند منن لطا ئنف لهني شنكل

لمجهمنع

النملسي يني ذلنت لاقن  ،لهنصنمر جمي مند لنمن النمة جهمدعينة همينز يخصندئب للندرية

مشهركة ا نسجد مللاظ ،اهؤكم كدية لمرسد

لهي أجرين

عنن لهندريخ السنلمي يني الننملس

علنى لقيقنة أجنا ء لهسندمح لهني أشندعمد لفكننر السنلمي يني لنيلم  ،سنا ء منن خنل

لمسنندا ة

ي نني له دمنن م ننع كدي ننة لطا ئ ننف ا إلثني نند  ،ا له نني هجلن ن

ي نني له ننديش الجهم نندعي لق نندئ عل ننى

مهننزج ل ننرب يدلمسننه ريين مننن ك ن

أمنندكن ،ال ن هفلننب خريطننة إقدمننة

لمسنندا ة ،مننن خننل

لمسننه ريين هننم علننى أنم ن كنندنا يلهلننان مكدنننة جهمدعيننة مهمي نزة ،ليننث أقنندما ينني للا لننر
أنملسية لرئيسية مث ةرندطة طا شييلية ايلنسية املقة اةيرهد من لممن لمدمة(.)3

هرك ن
اأاجم

مننن مظنندهر لهسنندمح لننذي سنندم لمالننة السننلمية ينني أنننملس هجننده لمسننه ريين ،أنمنند

لم ن نظنندمم الجهمنندعي ا لقلنندئي كمنند كنندن ينني ل صننر لقنناطي مان هننمخ أا إكننره،
لللا عير الجهمدم

لهي كدن

هقم للفقمدء إلدية اللهرممد هقدليم اأعنرف ليمنام

 - 1اطف ن ن ن ن ن ننة ،عل ن ن ن ن ن نني سن ن ن ن ن ن ن م ، 1111 ،لمل ن ن ن ن ن نندمين إلنس ن ن ن ن ن نندنية ي ن ن ن ن ن نني مفم ن ن ن ن ن ننا لهس ن ن ن ن ن نندمح ،مجل ن ن ن ن ن ننة نق ن ن ن ن ن ننم اهن ن ن ن ن ن نناير ،ل ن ن ن ن ن ننمم،
http:/www.kwtanweer.com ،873
 - 2لغريداي ،مدجم ،1111 :مرجع سدي  ،ب.712
 - 3لسنين منؤنس ،7828 ،يجننر أننملس ،لشننركة ل ريينة ،ط ،7لقنندهرة ،ب " ،111علنى لنرة مننن هسنيم لمسننلمين علنى أنننملس،
إال أن م دملهم لإلسيدن كدن هنه علنى قنم لمسندا ة .ايني هنذ لسنيد أارم لمرلنا لسنين منؤنس نماذجند ي كنس ذلنت ،ايهجلنى يني
أن ميمان ل دينم ألنم أقطندب لصنللدء لمسنلمين ممنن مخلنا أننملس ،ذهنب إلنى " أرطيندس " زعني أهن لذمنة يدأننملس ،اطلنب مننه
لي ة ليزرعمد على أسدس قهسند لثمنر ييننه اينين صندليمد  ،اكندن يدإلمكندن  -اهنا يني الن ية لغدلنب  -أن يسنهيم يممهلكند هنذ
أخير ،لكنه يل له دمن يمنذ أسنلاب لنذي ي كنس لرةينة يني للنا ر منع آلخنر مان عقنمة هلنخ أنند أا نزعنة السنه لء .القنم

هجل

له ديش الجهمدعي لقدئ على قم لمسدا ة ،من خل

مهزج ل رب يدلمسه ريين يي ك

02

أمدكن"

ا لمسه ريين يدأنملس ،ليث خصص

ماهده

()1

لم مقدير خدصنة همشنيد منع عندم هم اهقدلينمه يني مينن

الثالث  :لجمام لهي يذلهمد أمن لمهلنمة لالنع ه رينف عندلمي مهفن علينه منن قين

لمجهمنع

منظمننة ل لننا ا لثقديننة " ليانسننكا" إعننلن لمينندم

ل نندلمي

لننمالي .ا لننذي هجلننى عنننممد أعلنن

للهسدمح يي  72هشرين لثدني  7882اعري

ييه لهسدمح.

اعالن مبادئ بشأن التسامح الصادر عن اليونيسكو في 7995/77/72
عرين
اأشكد

أمن لمهلننمة لهسنندمح ي نننه ي ننني( اللهننر ا لقيننا ا لهقننمير للهنننا لثننري لثقدينند
له يير اللصفد

عدلمننند

النسدنية لميند ،اأن لهسدمح ال ي نني لمسندا ة أا لهنندز أا لهسنده

ين هنا قين كن شنيء هخنندذ ماقنف يجنديي يينه إقنرر يلن

آلخنرين يني لهمهنع يلقنا

الريدهننه أسدسننية لم هننرف يمنند عدلمينند ،اال يجنناز ي ن ي لنند مننن ألننا

لهيرير لمسدس يمذه لقي أسدسية ،اأن لهسدمح مسؤالية هشك عمدم لقا

إلنسنندن

اللهجنندج يدلهسنندمح
إلنسندن ا له ممينة

( يمد يي ذلنت له ممينة لثقديينة ) ا لميمقرطينة الكن لقندنان ،اال هه ندرا ممدرسنة لهسندمح منع
لهر لقا

إلنسدن ،لذلت يمي ال ه ني هقين

لظلن الجهمندعي أا هخلني لمنرء عنن م هقم هنه،

أا لهمنندان يش ن نمد ،كمنند أن لهسنندمح ي ننني القننرر ي ن ن ليشننر مخهلفننين ،يطنني م ينني مظمننره
اأالنندعم الغ نندهم اس ننلاكم اقننيمم  ،لمن ن للن ن ينني ل ننيش يس ننل اينني أن يط نندي مظم ننره

مخيره  ،اهي ه ني أيلد أن آرء لفرم ال ينيغي أن هفرا على لغير)(.)2
اعليه يإن لركدئز أسدسية لهي هلمنمد إلعلن هكمن يي لنقدط لهدلية:

 -7اللهر ا لقيا ا لهقمير للهنا ا الخهلف لثقديي على لمسهاا ل دلمي.
-1

لهسنندمح لننيس مجننرم ا جننب أخلقنني ،الكنننه أيلنند لننرارة سيدسننية اقدنانيننة ،لهلقي ن

لسل ل دلمي ،ا سهيم

ثقدية للرب يثقدية لسل .

 -3لهسندمح لنيس هننندزال أا هسندهل ينني للن مجدملننة لآلخنر ،ين هننا قين كن شنيء ماقننف
يقننا علننى العهننرف ينندللقا

ل دلميننة للشننخب إلنسنندني ا للرينند

أسدسننية لآلخننر

الذلت يدن لهسدمح ينيغي أن يطي من طرف أيرم كمد من طرف لجمدعد

ا لما .

 - 1لقدمري ،إيرهي  ،1171 ،ملطد يي هدريخ لهسدمح يين أميدن ا لش اب يدأننملس ،مركنز مرسند أننملس النا ر لللندر
http://www.andalusite.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=26 ،
2

 -لمؤهمر ل د لليانسكا ،7882 ،علن ميدم يش ن لهسدمح  ،لمارة  ،19يدريس ،ب1-7

04

 -1لهسنندمح هننا مفهنندح لقننا

إلنسنندن ا له مميننة ا لميمقرطيننة ،اأن هطييقننه ي ننني لننرارة

العهرف لك شخب يلقه يي لرينة خهيندر أرئنه اأيكندره ام هقم هنه ا لقينا يندن يهمهنع
آلخر يدلل نفسه ،ممد ي ني نه ليس هندت ل لفرم ين ن يفنرا آرئنه علنى آلخنرين،

ا لا قنع أن لجمننام لماليننة ههجننه إلننى سننهي دب هنذ لهلميننم اه منني سننه مدله نظننر لثرئننه
اشماليهه يكانه يريط ينين مفندهي لهسندمح انشنر قني لميمقرطينة اثقدينة لقنا

إلنسندن

اها مد ي م مطليد مللد لما جمة نهشدر قي له صب ا لكرهية ا ل نف ا إلرهدب(.)1

 -2مفمننا للقننا إنسنندني ييقننا علننى يكنرة لقيننا ينندآلخر لمخهلننف مينينند اسيدسننيد اعرقينند
اجنسيد على أسدس لجنمر ( لنا الجهمندعي) ،ا لهنر لقاقنه اكرمهنه إلنسندنية .ايني

هيسن ننيط لم نن ننى ين ننإن لهسن نندمح ي نن نني ( قينننا خن ننهلف أخ ن نرين ،س ننا ء ين نني لن ننمين ،أا
لسيدسية ،أا ل ر  ،أا لجنمر ،أا عم منع آلخرين من أن يكانا آخرين ،أا إكرهم

على لهخلي عن آخريهم  ،اأن ال يميز لمه لكانم آخرين ،ايدلهدلي يإن هذه ل لقنة

علقة أيقية هليطمد لقا نين اليس أخل يقط(.)2

م ننن خ ننل ه ننذ الع ننلن ي ننإن لمرس ننة هس ننهنيط ه ريف نند للهس نندمح يدعهي نندره قيم ننة أخلقي ننة

اسيدسية امينينة اقدنانينة أسدسنمد لميندم

أسدسنية للقنا

إلنسندن ا لميمقرطينة ،ايني مقنممهمد

له ممي ننة لسيدس ننية ا لفكري ننة ا له ننر لم هق ننم ا لن نرأي ا ل ننم  ،لقدئم ننة عل ننى مي ننمأ النس ننجد ي نني
الخن ننهلف ،ا لهن نني همنننمف إلن نني هلقي ن ن

ا لش اب.

لسن ننل ا أمنننن ا لهق ننم القهصن نندمي ا الجهمن نندعي ل ين ننرم

واجبات الدولة
ينني إطنندر س ن ي لمجهمننع لننمالي لله كيننم علننى أي نندم للقاقيننة للهسنندمح ،يقننم خصننب

إعننلن مينندم يش ن ن لهسنندمح ،لا جينند
المم إلعلن هلت لا جيد

لملقنندة علننى عننده

لمالننة ينني هطيي ن شننراط لهسنندمح،

يي لمدمة لثدنية منه على لنلا آلهي(:)3

أوال :عل ننى لمال ننة ل ننمدن ل ننم اع ننم لهلي ننز ي نني لهشن نري د

اي نني إنف نندذ لق ننا نين ا إلج ننرء

لقل نندئية ا إلم ري ننة ،اذل ننت يقهل نني إهدل ننة لف ننرب القهص نندمية ا الجهمدعي ننة لكن ن ش ننخب مان

همييز ،يك

سهي دم أا همميش إنمد يؤمي إلي إلليدط ا ل ما نية ا له صب.

 - 1لسن ،لميم ،مرجع سدي  ،ب 73
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لقننا

النسنندن ،يلسننطين ،ر

ثانيــا :أن هصنندم

لننما علننى الهفدقينند

لل ننرارة هشن نري د

جمي ننمة لل ننمدن لمس نندا ة ي نني لم دمل ننة اهك ننديؤ لف ننرب لكن ن يئ نند

اأيرمه.

إلنسنندن ،اأن هصنناع عنننم

لماليننة لقدئمننة يشن ن لقننا

لمجهم ننع

ثالثا  :لقيا ا اللهر لله نمم لثقنديي لنذي يمينز أسنرة ليشنرية منن جدننب أينرم ا لجمدعند

ا أمن  ،يمننن مان لهسنندمح ال يمكننن أن يكننان هننندت سننل  ،امننن مان لسننل ال يمكننن أن هكننان
هندت هنمية أا ميمقرطية.

التسامح  ..خلفية تاريخية
ي ننم لهس نندمح لي ننا  ،لخلص ننة لنمدئي ننة لمرلل ننة لهجمي ننم أا إلص ننلح ل ننميني ،عص ننر
لهننناير ،اهننا سننهكمد لهنندريخ ل قلنيننة أاراييننة ،ا لهننناير ( للريننة ،إلخنندء ،لمسنندا ة) ،مينندم

لثننارة لفرنسننية ،هننا لمركمننة اليم عيننة لخلقننة لهنندريخ لفكننر النسنندني لننذي ل ن يه ن خر ينني أن
لما ثي ن

ي لننن عننن نفسننه كثقدي نة إنسنندنية هقننا علننى م نننى لهسنندمح ،اجنندء

ما مهد انصاصمد لمخهلفة على مفما ام نى لهسندمح ،اهني لما ثين
كرس ن

ارسننخ

م نننى لهسنندمح علننى قدعننمة منظامننة لقننا

لمهلننمة  ،7812إل نى إلعننلن ل نندلمي للقننا

ينندللقا

لماليننة لهؤكننم ينني

ل دلمينة لم دصنرة لهني

إلنسنندن منننذ صننمار ميثنند

أم ن

إلنسنندن  ،7819مننرار يدل مننم لننمالي لخنندب

القهصنندمية ا الجهمدعيننة  ،7812ا ل مننم لننمالي لخ ندب ينندللقا

لممنيننة ا لسيدسننية

 ،7812لهننى إعننلن مينندم يش ن ن لهسنندمح لننذي صننمره لمننؤهمر ل نند لليانيسننكا ينني مارهننه
لثدمنننة ا ل ش نرين ينني نننايمير  ،7882اجنناهر لهسنندمح ايقنند لمننذه لصننكات يكمننن ينني إلقننرر

يلقا

آلخرين ا لقيا ا له ممية لسيدسية ا لثقديية ا لمينينة ا لهنر اكفدلنة لرينة لنرأي ا له يينر

ا لفكر ا لم هقم لميني اةير لميني(.)1

ينرهيط ظمننار لهسنندمح ااجننامه هدريخينند يهشننكي

ل ص نار ،يمثلمنند عري ن

هننذه لهجم نند

لهسدمح ،ييم أن أشكد

له يير عنه خهلف

لهجم نند

إلنسنندنية اظمارهنند منننذ أقننم

مفنندهي للننرب ا ل ننما ن ا لقه ن ا له صننب يقننم عري ن
اهناع

يندخهلف اهننا اثنرء ل لقند

يهغير كييرة عير لزمن ،امن لندلية ل ملية ،كدن
ليث مر مفما لهسدمح ّ
أي لجمدعد ا لممدرسد سيكان مالع لطمدم اأيد منمد سههسدمح م ه.

1

للكامد

 -لمخليي  ،ملمم ، 1171 ،لدلة لهسدمح يي ليمن ،لشيكة ل ريية للهسدمح ،ط ،7يلسطين ،ر هلل ،ب779
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إلنسندنية،

هلمم

مع

مرسي "أشاكد"

(*)

لهي أصمرهد إلميرطار أشاكد ل ظي لدك ميرطارينة مداريند

قنميمد إلنى لهسنندمح ل رقني ا لنميني ،اينني عمنم إلميرطاريننة لرامدنينة لهني هاسن
ي ن ننم ،أُثين ننر هسن نندؤال

لن ننا أسن ننلاب لن ننذي سن ننهنهمجه من ننع ي ن ننا لممدرسن نند

رق همند ييمنند

أا لم هقن ننم

لم درلننة لمنند ،ه ن سههسنندمح م منند أ هل ننطممهد يشننمة ،طا لننى أي مننما؟ ،ايدلمث ن  ،يإنننه ي نني
ل صننار لاسننطى ،كنندن لكنند أاراينند لمسننيلية أا لكنند لشننر أاسننط لمسننل يقامننان ينني

ي ا أليدن يهاسيع لمام لهسندمح كني هشنم طا ئنف أقليند

يقامان يهاسي مد إذ كدن

هي نفسمد مه صية(.)1

اكدن يدا لامكايت من أا ئ

لمينينة ،ايني أليندن أخنرا ال

لمندصرين لسيدسة لهسدمح ،2اها لذي م يع عنن لقنا

أم ن ن لاثنين ننة أمن نند مجلن ننس كانسن ننهدنس "ألن ننم لمجن نندلس لمسن ننكانية لهدي ن نة للكنيسن ننة لرامدنين ننة

لكدثاليكيننة" ،اينندلرة ممنند سنني  ،لن هيننمأ أيننة ملدالننة لالننع كينندن لنظريننة لننا لهسنندمح إال ينني
لقرنين لسدمس عشر ا لسديع عشر ،اذلت يي سهجدية للركة إلصلح ليراهسنهدنهي ،النراب

أمينندن ،ا اللننطمدم

لهنني أعقي ن

أثدرهنند منندرهن لنناثر اةي نره ،اقننمم

لهنني ُاجم ن

النهقنندم

إلننى لكنيسننة لكدثاليكيننة ،ا لهنني

يالنننم ينني هلننت لفه نرة نماذجند يريننم للهسنندمح ،اه ننمم أمينندن،

اعم لهمييز ل رقي ،اأصمر أا قدنان للهسدمح لميني يي أارايد عد . 7213
اصمر مجماعة هفصنيلية امنؤثرة منن لكهديند

خل

لهني م ر لنا لهسندمح يني يريطدنيند

لقرن لسديع عشر ،ايي أثنندء اعقنب للنراب أهلينة إلنجليزينة لمنممرة ،ثن قهنرح جنان

لات يي كهدييه "رسدلة يني لهسندمح" ا"رسندلهين يني للكن " ،3نظرينة أكثنر هفصنيل اهنظيمند لفكنرة
لهسنندمحا شننهمل

علننى ميننمأ لفص ن يننين لكنيسننة ا لمالننة ا لننذي شننك لجننر أسنندس لمينندم

لميمقرطين ننة لمسن ننهارية لمسن ننهقيلية ،اكن نندن قن نندنان لهسن نندمح ليريطن نندني ل ن نند  ، 7298للصن نندم
لسيدسي للجمام لميذالة من قي ا ل ي لنظريد

لا يكرة لهسدمح يي لقنرن لسنديع عشنر،

كمد كدن هذ لقدنان أيلد لرارة سيدسية أيسل

لمجد لهطار هدريخ لهسدمح على لرة من

لنطد

لملمام لذي كفله هذ لقدنان.

* -ها أعظ ميرطار ماري يدلمننم يني لقنرن لثدلنث قين

لمنيلم النم عند  311قين

لمنيلم اهنايي عند  131قين

لمنيلم ،اهنا أهن

لكد إميرطارية لمناريين يدلمننم ا قند يإصنم ر مرسني ا ه ندلي ا نقشنمد علنى لصنخر ا علنى أعمنمة لجرينة ههلنمن ه ندلي عنن قني
لهسدمح ا لسل ا لقا

لليا ن

 - 1مركز ر هلل لمرسد
ب1-2
 - 2عقي  ،عقي  ،1177 ،من قي لقرن لكري قي لهسدمح  ،شركة لملهقى للطيدعة ا لنشر ،ييرا  ،ليندن ،ب 21
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ايننرز ملمننح للم ثننة ينني لقننرن لهدسننع عشننر نهيجننة مجماعننة مننن ألننم ث لثقدييننة

ا لسيدسننية هكللن

نقمية هطار يف

ا لمسدا ة ا للقا

يظمننار ما لقنندنان ا لمجهمننع لمننمني ،ايننراز ل لمدنيننة ينني ظن ثقديننة يلسننفية
لهناير ،المل

جملة من لقي ا أيكندر لجمينمة لنا مفمنا ل قن ا للرينة

لطيي ية ا لفرمية ا لهقم ا لفص يين لميني ا لمنياي.
للقن

هخذ لهسدمح لذي ُالنم انشن م خن مجند
لفيلسنناف يننالهير لننذي ي هيننر ييلسنناف لهسنندمح يدقهننم ر ،يقننم قننم مجماعننة مننن لمؤلفنند

لهس نندمح هرك ننز ل ننا مفم ننا لق نندنان لطيي نني الق ننا

لنميني ،ي نم آخنر ،خدصنة منع ظمنار

النس نندن ،ا قهرين ن

لننا

أيك نندره م ننن لم ن ننى

لم دصن ننر للهسن نندمح ين نندلم نى لقن نندناني ا للقننناقي لن ننذي هكل ن ن يجملن ننة م ننن لق ننا نين ا إلعلنن نند
لماليننة لننا لقننا

ا لما ثي ن

النسنندن منننذ إلعننلن ل نندلمي سنننة  ، 7819ا لننذي نننب ينني

مدمهه لثدمنة عشرة على أن " لك شخب لل يي لرية لهفكير ا للمير ا لمين" .اكدن

هلت

نطلقة جميمة امممة لمفما جميم للهسدمح.
اقننم قنند

لفيلسنناف يننالهير يامنند " :لهسنندمح هننا نهيجننة ملزمننة لكينانهننند ليش نرية ،إنننند

جمي نند م ننن نه نندج للن ن ف ،كلن نند ه ّش ننان امي نندلان للخطن ن  ،ال ننذ معان نند نس نندمح ي ل ننند ل نني ا
انهسدمح مع جنان ي لند لي ا يشك مهيدم ".1

أمنند ينني هنندريخ لهسنندمح عنننم ل ننرب يييننرز سن لفيلسنناف لكييننر يننن رشننم لننذي هجننداز
يالهير يي يممه للهسدمح ليث يقا " ل م أن ين هي لرجن منن للجنج لخصنامه يمثن مند ين هي
ينه لنفسنه ،أعنني أن يجمننم نفسنه يني طلنب للجننج لخصنامه ،كمند يجمنم نفسننه يني طلنب للجننج

لمذهيه ،اأن يقي لم من للجج لذي يقيله لنفسه".2
اعري ن

لهسدمح ،ا خهلف

مصننر ينني لقننرن لهدسننع عشننر ا ل قننام لقليلننة لهدليننة لننه ،ههمدمنند كييننر يقلننية
ييه آلرء  .يكدن أيغدني امثله ملمم عيمه  ،يمعا ن إلي له صب لم هم

" لمسننهيم لمسننهنير " كنندن يننرح أنطننا ن ي هيننر لفصن يننين لسننلطهين لممنيننة ا لمينيننة هننا لسننيب
للقيقي يني لهسندمح امثلنه كندن لمفكنران ل لمندنيان منن أمثند أمنين لريلندني اسنلمة ماسنى

اةيرهمد.3

 - 1لممن ن ن ن ن ن نندمي ،يشن ن ن ن ن ن ننير ، 1171،ين ن ن ن ن ن ننالهير ايلسن ن ن ن ن ن ننفة أنن ن ن ن ن ن ننا ر ،ماقن ن ن ن ن ن ننع أا ن من ن ن ن ن ن ننن ج ن ن ن ن ن ن ن ثقدين ن ن ن ن ن ننة عقلنين ن ن ن ن ن ننة علمدنين ن ن ن ن ن ننة،
 http://www.alawan.org/article11372.htmlخر مخا 1172/71/78
 - 2لمم ،علي ،1177 ،لهسدمح يي لفكر ل ريي ،مركز ر هلل لمرسد لقا إلنسدن ،ط ،7يلسطين ،ر هلل ،ب12
3
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تقوم الفرضيات الفكرية لمبدأ التسامح على التالي:
 -7يكنرة لخطن ا لصننا ب ،أي لهمنند

1

لخطن ا لصننا ب للطنريين ،اقننم يكننان كلهمنند خطن ،

يمندت رأي ثدلث قم يكان ها لصا ب ،المنذ ينإن قينا مينمأ لهسندمح هنا إلقنرر يمينمأ
نسيية لم رية لذي أخذ يه سقرط اطاره يالهير.

 -1يكرة لهفده ا ل قلنية أي لنقدش ا للا ر لهصليح أخطدء ،يغية لاصا إلني مند هنا
صنليح امند هنا خطن  ،أا مند هنا لقيقنني امند هنا مزينف ،مان إلةنر يني ليلنث عننن

من ها لمخطئ امن ها لمصيب.

 -3يكرة القهرب من للقيقة ،اهي طري

لنقدش النلدج اهطاير أيكدر اصاال لللقيقنة،

ال ن أكيننر نقنندش هنندريخي كنندن يننين أينشننهدين اينناهر أكيننر عنندل ييزينندء ينني ل نندل  ،ايننين

منندركس اأنجلننز أكيننر مفكننري لفلسننفة الشننهركية ،ليننث شننمم
ش نمد ج

إلرمة ا أيكدر أكثر الالد.

مننندظر الننا ر مننن

 -1يكرة عم ل صمة من لخط  ،أي أن ل لمدء ه كذلت يخطئان ،ي يكانان قنم أخطئنا

أكثر من منرة يني لقلنديد ل لمينة ايني لهجندرب للقلينة أا يني مسنهاا أخنل أيلند،
يقا سقرط "كن لكيمد ا عرف نفست ،عرف أنت ال ه رف".

هصنندعم ينني لقننرن ل ش نرين لمننيلمي ،ممدرسنند

كا رث لقاميد
ل قليد

له صننب ا ل نننف ا إلرهنندب ،الننماث

ل نصرية ل ما نية كدلندزية ا لفدشية ا لصميانية ،اذيا أشكد

لهمييز لم دمية

لقامية ا ل رقية ا لمينية ا لثقديينة ا للغاينة ..امند شنديه ذلنت ،أمنر لنذي مينع يندلمجهمع

ل ننمالي إل ننى هلمن ن مس ننؤاليدهه ي نني ل ننمدن ل ننيش آلم ننن لمش ننهرت ي نني ظن ن اج ننام الخ ننهلف

ا لهيدين.2

أصننمر

أم ن لمهلننمة ايراعمنند لمه ننممة ل ميننم مننن إلعلننند

ا لما ثي ن

لهنني أكننم

على أهمية هيني لهسندمح عينر ج لنه قيمنة عدلمينة ا جينة لهطيين أخلقيند اقدنانيند ،اقنم اصنل
جمام أم لمهلمة يي هذ لمجد إلى قمهمد يي ل د  7882لذي أعلنهه عدمد للهسدمح ،اييه

أصمر إعلنمد أه يني مجند

لهسندمح اهنا إعنلن لميندم

أه صفدهه امميزهه له كيم على لريط يين لهسدمح القا

ل ندلمي للهسندمح لنذي كندن منن

إلنسدن ا لميمقرطية.3

 - 1ش يدن ،عيم للسين ، 1119،لهسدمح لمؤشر ا لمفما  ،مركز ر هلل لمرسد لقا إلنسدن  ،يلسطين ،ر هلل  ،ب72
 - 2أمننين ،ملمننم لسننن اآخننران ،1111 ،أخننر شننرط اجننامي ام رينني للننند ،نننماة مجلننة قلننديد إسننلمية م دصنرة ،مركننز مرسنند
يلسفة لمين ،ل مم ،18-19ل ر  ،يغم م ،ب97
3
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يمكن لقا سهندم إلى مد هقنم أن مفمنا لهسندمح قنم هطنار منن إطندر لني منننلصر

ينني شننؤان أمينندن إلننى مفمننا شننمالي ممهننم إلننى أاجننه لنشنندط ليشننري كديننة ،ا ن ل نندل ي س نره
م ني يلمدية هذ لمفما انشر قيمه اه زيز اجامه ،يدعهيدره للدمن أه السنهمرر لها صن
إليجديي يين ليشر جمي د مع اجام الخهلف ا لهيدين.

عوامل التسامح
الهلقي

لهسدمح على مسهاا لفرم ا لمجهمع ال يم من هاير عدملين رئيسين:

أوال -االعتراف باآلخر :خدطئة هلنت لفكنرة لهني ي هقنم يمند لني ا ايهيندهند املارهند أن ل لقنة
يننين أننند ا أخننر ،هنني علقننة ه نندرا إلننى مرجننة لنفنني لمطل ن يينممنند ،الجننهم ينني ذلننت أن
مدهية أند امدهية أخر ال يمكن أن ههلمم إال على أسدس الخهلف يينممد.
إن لريا لمذه لفكرة ميني على أنمد ههجده لقيقهين أسدسيهين همد:
 يقس ل م

لفلسفي إلنسندني ل لقنة لاجامينة ينين أنند ا أخنر إلنى ثندئينة نسنجدميه هكدملينة،

رة ن اجننام لدلننة الخننهلف يينممنند .ليننث أن أننند شننرط م رينني ااجننامي ل خننر ،ا ن أخننر

شرط م ريي ااجامي ل ند.1

هنسننج هننذه للقيقننة اههننا ء مننع ليننم يد

ريقمد ،لهي يهمأ

ا رهيط

أالننى لإلنسنندنية ،ا لهطننار لللنندري لننذي

اهملار لا ميمأ أند اهذ لمفما مه مم لمالال  ،يما يشك

ملننمان منند سننمي يدلنزعننة إلنسنندنية ،اهننا ي ننني مركزيننة امرج يننة لننذ

إلنسنندنية ،اي دليهمنند

الريهمد اشفدييهمد اعقلنيهمد ،ارأا ي ا لمفكرين امنم "هيغن " ،أن هنذ لمفمنا قنم يرلنهه،
ألننم ث لهدريخيننة لكيننرا :إلصننلح لننميني ،ايلسننفة أنننا ر ،ا لثننارة لفرنسننية ،يمننع إلصننلح
ليراهسننهدنهي لننما "لنناثر" أصننيح إليمنندن لننميني مرهيطنند ينندلهفكير لشخصنني ،يمننذ إلصننلح قنند

على ه كيم سيدمة لذ  ،طا يرز قمرهمد علنى لهميينز ا الخهيندر ،اعنمه لقند منن لقاقمند ،يني لنين

كنندن إليمنندن لهقليننمي قدئمنند علننى لننرارة إلهينند ا لخلنا للقنناة آلمنرة للهننرث ا لهقليننم ،كمنند أن
لثننارة لفرنسننية طا عننلن مينندم لقننا
لمفراا كقدعمة أسدسية للمالة.

أشننكد

1

إلنسنندن ،قننم يرلننهد لريننة الخهينندر مقدين

نطلقد ممد سي ميمأ أند أصيح ميمأ ملنمم يني كن مجندال

للن

لهنندريخي

لف ن  ،املنمم يني كن

لثقديننة للميثننة :يدللينندة لمينيننة ،ا لمالننة ،ا لمجهمننع ،اكننذ ل ل ن  ،ا أخننل  ،ا لفننن هيننما
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جمي نند كهجسننيم لميننمأ أننند إلنسنندنية،1اينيغنني أن ال يفسننر يدهجننده يننرمي ،يقننمس أننند اي نريا
آلخر ،ال ي

ن للميث عن أند يكان ممخل لللميث عن علقة مجهم ية ينين آلنند ا أخنر،

ذلت أن للميث عن لرية لفرم هلز مجهم دهند يهلميم مينمأ جمينم للهاصن

لمجهم ني لمهكدمن ،

يجمن ننع ين ننين للرين ننة لفرمين ننة ا لمصن ننللة لجمدعين ننة اهن ننذه لفك ن نرة ركن ننز عليمن نند أةلن ننب لفلسن ننفد
إلنسدنية ،امنمد لفلسفد

هذه لفلسفد

من لفرم ا لفرمية اسيلة اةدية ،ي نصدر

لنف ية ا للييرلية لهي ج ل

ال يران ه درلد ينين لمصنللة لفرمينة ا لهالينم لمجهم ني ،ين اي هينران أالنى

ألننمن لاسنندئ لهلقي ن

لثدنيننة ،ايمقننم ر منند يريلننان هننمخ مننذ هب يم ن إلنسنندن ينني هسننيير

لشننؤان لجمدعيننة ،أنمنند هالننم م ئمنند ينني رأيم ن له صننب ا لهميي نز ،يمقننم ر منند ي هيننران هننميم

لنرئيس ه زيننز أا صننر لننريط لمجهم ني ينني مجهمننع م ننرا أن هطغنى عليننه لنننا ز إلنسنندنية،

ممد يسهاجب هصليله يدلهر سن دمة آلخنرين ا الههمند يهلقيقمند ،ينمار لمؤسسند
ينرأيم يقننا علننى هشننجيع نمطننين مننن لسننلات ينني آن ا لننم ،ل من

يدآلخر ،سا ء كدن هذ آلخر قرييد أا ي يم يي لزمدن ا لمكدن.2

لشخصنني للنر ،ا العهننرف

هق ننا لثقدي ننة لميمقرطي ننة عل ننى إليم نندن يق ننمرة أي ننرم ا لجمدع نند

ليدهم  ،اهقا أيلد على العهرف يل

آلخنرين يني يهنم

لمجهم ينة

لخدص ننة عل ننى ص نننع

اجنامه لخندب امرقيهنه ،اهنذ ن

لميننمآن ليسنند مهننا زيين ،ين أن أا يلكن لثنندني ،يدلمسن لة ليسن

العهننرف ينندآلخر مننن ليننث

خهليننه ،إذ أن ذلننت ةدلينند منند يننؤمي إلننى لننل مينندالة ا لننى لفننرز ،أكثننر ممنند يننؤمي إلننى الهصنند

ا لها ص  ،ي هي مس لة العهرف يدآلخر ياصفه ذ هد ،اياصفه يرم يس ى أن يكان له اجامه
اكينانهه اأيلد قاهه لفدعلة يي لمجهمع.3

 هنا ير لمجهمنع إلنسندني علنى م طنى أخلقني ركيزهنه إلقنرر يلن

الخنهلف ،إن هنا ير هنذ

لل ن ا إلقننرر ياجننامه هننا أمننر هه نااله عهينندر عميننمة ،ل ن مننن أهممنند اينني لمقممننة منمنند
العهينندر ليننميمي لمنطقنني لطيي نني لننذي يملنني نفسننه علننى هننذ ل نندل  ،اهننا له ننمم ا لهنننا ،

اها لقيقة طيي ية نهلمس اجامهد على مسهايين:

4

 -7لمسن ننهاا لف ن ننرمي :هن ن نندت ه ن ننمم اهنن ننا ي ن نني خينن نرة ك ن ن ين ننرم ،ه ن ننمم اهن ن ننا أزمن ن ننة ،اأمكن ن ننة،
اأشخدب ..لخ.

1

 -سييل ،ملمم ،1112 ،للم ثة امد ي م للم ثة ،مركز مرسد

4

 -أمين ،ملمم لسن ،مرجع سدي  ،ب92

يلسفة لمين ،ل ر  ،يغم م ،ب12

 - 2هننارين ،الن ،7882 ،منندهي لميمقرطيننة؟ لك ن أكثريننة أ لننمدند
ليندن ،ب797
 - 3لمرجع لسدي  ،ب781
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أقليننة ،هرجمننة لسننن قييسنني ،م ر لسنندقي ،ط ،7ييننرا ،

 -1لمسهاا لمجهم ي :هندت ه مم اهنا أقا  ،أيرم ...،لخ .ك مجهمع شدء أ أيى لكمد هنا
مجهمع ه ممي.

ي ننم له ننمم ا لهن ننا ي نني ذ همم نند ش ننرطين اج نناميين أسدس ننيين م ننن ش ننراط اج ننام للي نندة

الجهمدعية ،همد سمة المدن لليدة الجهمدعية يي إطرمهند لنميندمي لمهجنمم لمهفدعن  ،اهمند

مجن ندلى إلرمة إلنس نندنية ،ا اليهك نندر ا لهجمي ننم ،امن نندط ي دلي ننة ا رهق نندء لف ن ن ا لفك ننر ل قلني ننين،
إلنسدن يطيي هه لساية لميه سه م م اقديلية هدئلة للهنا ا لهغيينر يني لركنة لينة ميندمينة ،اهنذ

مد أيلى إلى هيدين أشكد

لليدة ،اأشكد يم لليندة ،اصنار له يينر عنمند ،اسني

أخنذ يمند،

ا له دمن ن م من نند ،هن ننا ين نني لنظنننر إل ننى لكنننان ا لاج ننام اعندصن ننر للين نندة .يف نني له ننمم ا لهننننا
ا الخهلف ليدة إلنسدنية ا رهقدؤهد.1

ثانيا -الحوار مع اآلخر
ال هه لقيقة لها ص إلنسندني منع آلخنر إال يلغنة للنا ر ،طا ن كندن هنذ آلخنر يلمن
أرينند مندقلنند أا يكننر م درلنند ييه ننم ينني هكاينننه عننن آلخنرين ،ي خننذ للننا ر أشننكدال مه ننممة ،يقننم

يكننان لننا ر سيدسننيد يهطلننع إلننى لهسنندمح مننع آلخننر سيدسننيد ،اقننم يكننان لننا ر مينينند يهطلننع إلننى
لهقرينب يننين لمننذ هب ا أمينندن ،اقننم يكننان لنا ر ثقديينند يمثن طريقنند للها صن ا له نندطي لثقننديي،

اةير ذلت ،كمد ي خذ للا ر مسهايد

مه ممة ي لمد م خلي يين مكاند

لش ب لا لم ايئدهه،

أا يينه ايين سلطهه لسيدسية ،اي لنمد خندرجي ينين لمالنة لاطنينة ا لنما أخنرا ،اقنم يكنان

أيقيد يين يئد

لش ب ،اقم يكان عماميد يين لش ب ا لقديلين على لسلطة.2

ي م للا ر أيد كدن

أشكدله امسهايدهه ألم لمسهلزمد

اال يكان ذلت ممكند إال إذ هاير
 -7أن ال هكننان هننندت ملرمنند

لطيي ي عم اجام ملرمد

لرئيسية للاصا إلى لهسندمح،

لشراط آلهية:

أا مقمسنند

أا مقمسد

ينني للننا ر :يدإليمنندن هننا ي ن لننا ر عقلننني ،يمننن
يي للا ر .اقم أكم ذلنت لقنرآن لكنري يني م دلجهنه

لمالاعية ا ل قلنية لل ميم من لما قف ،الذلت يإن أي لا ر -ينشم لمالاعية ا ل قلنية-

ال ينطل من مسيقد

1

قم سية ،يدلهقميس ذ هه اليم أن يم عليه ل ق يدلملي ا ليرهدن.3

 -قدس  ،يدسر جدس  ،1112 ،لهنا لثقديي لرارة جهمدعية ،جريمة لصيدح ليغم مية ،ل مم  ،282ب19

 - 2كدطع ،سندء كدظ  ،1112 ،لنا ر لللندر يني لفكنر إلسنلمي لم دصنر ،أطرالنة مكهناره ةينر منشنارة ،جدم نة يغنم م ،كلينة
ل لا لسيدسية ،ل ر  ،يغم م ،ب18-19
 - 3يل هلل ،ملمم لسين ،1112،للا ر يين لمذ هب ا أميندن مطلنب إسنلمي ،مجلنة ميزاياهدميند ،مركنز مرسند أمنة ل رقينة،
ل مم ،8-9يغم م ،ل ر  ،ب318
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 -1ن يكننان للننا ر مننع آلخننر لمخهلننف أج ن

للننا ر الننيس أج ن

لجننم م ننه ،ينندأا يهلق ن

عنممد يلطرب لذهن ايصيح ل ق يي ليرة من أمره ،اأمر قلية من لقلديد أا مس لة من
لمسدئ  ،ايرم منن للنا ر أن يخرجنه منن ذلنت اهكنان منررة لكنل يني للنا ر هيننة ليننة ةينر

قدسية اةير عنيفة ،أمد لثندني ( لجنم ) ،ييهلقن عننممد يكنان هنندت صنر يكنري لنا قلنية

منن لقلننديد ،أا مسن لة مننن لمسندئ  ،ايكننان لمنمف عنننم كن ا لننم منن لمهجنندملين هنا هزيمننة
آلخن ننر يكرين نند ا النهصن نندر علين ننه ،ا ل م ن ن علن ننى هلقي ن ن هن ننذ لمن ننمف قن ننم ين ننميع ك ن ن ا لن ننم من ننن
لمهجنندملين ،أا علننى أقن هقننمير لا لننم منممنند ،أن ي همننم أي سننلح يمكنننه مننن لنصننر ا لغليننة،

لهى لا كدن عهمدم على مد ها يدط  ،إذ لغدية يي هذ لماقف هي لهي هيرر لاسيلة.1

يني منرآة آلخنر،

 -3أن يكان للا ر مهطل د إلى لها ص مع آلخنر ،طا لنى سنهكمد إمرت لنذ
طا لننى ممدرسننة نقننم ذ هنني يمننمف إلننى لننهخلب مننن السننهيمدمد لذ هيننة ،امننن ألكنند لمسننيقة
هجده آلخر ،اهغليب لا ر لم نى على لا ر لقاة.2

 -1للا ر يهطلب أن ننص

لآلخر كمد نهلمث إليه يدلليط ،يدإلنصند

يلنيلة يجنب أن يهللنى

يمد لفرم ،اليس ذلت يدأمر لسم  ،ي اليم يي سيي ذلت أن ييدمر إلنسدن إلنى منهلت لنان
خدب منن أخنل ا لريدلنة ل قلينة ،الكنن إلنصند

يخهلنف عنن لصنم  ،يمنا لنيس مجنرم

انشدط نقا يه على لننلا لذي يؤمي إلنى

ممدرسة نف دلية نه ثر خللمد ،طا نمد ي ير عن ي
نفهدح لسدمع يكيدنه ااجامه على ذلت ل دل لذي يهالى لمهلمث لكشف عنه أا يقنا يخلقنه
طا نشدئه ،اهكذ يإن لفش سيكان لليف عملية لهلدار مد م م

ل هقهرن ي ملية إلصغدء.3

 -2للا ر ال يمكن أن يهلق لما من هميمن عليم نزعة لهشكيت ،أا أالئت لنذين يهخيلنان أنمن

يلهكران للقيقة ،ي يهجلى للا ر يمظمره لرئنع لنما أالئنت لنذين يلن ان أينميم يني أينمي
يني إلنسدن كدية ،ايا كيان آلخر إلنسدني ،ايريقانه يي لاصا إلى لهكدم

لمجهم ي.4

1

 -خلف هلل ،ملمم لمم ،7891 ،مفدهي قرآنية ،لمجلس لاطني للثقدية ا لفنان ا آلم ب ،سلسلة عدل لم رية ،لكاي  ،ب777

4

 -لمرجع لسدي ب12-11

 - 2سييل ،ملمم ،1173 ،عا ئ
ل ر  ،يغم م ،ب.771
 - 3خدهمي ،ملمم ،1111 ،لا ر لللدر  ،هرجمة سرمم لطدئي ،م ر لفكر ،ساريد ،ممش  ،م ر لفكر ،ب.11
لهفده ينين لثقديند  ،مجلنة قلنديد إسنلمية م دصنرة ،مركنز مرسند
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المبحث الثاني

مجاالت التسامح
هيما مممة الع مؤشر لقيدس لدلة لهسدمح يي مجهمع ص ية ،ليس يسيب نمرج هذ
ل نننا ن ينني إطنندر ل لننا النسنندنية السننب ،طا نمنند يسننيب لم ثهننه ينني لثقديننة ل رييننة ،امننن خننل
أميي نند لمجهم ننع ل ننمالي ،ايدالس ننهندم إلن نى اثيق ننة إع ننلن مي نندم لهس نندمح ،لي ننث ال يمك ننن لص ننر
لمجدال

لمطلاب لهسندمح ييمند ،الن ذلنت ةينر ا رم اةينر منطقني ،منن منطلن أن لهسندمح هنا

ثقديننة انمننط لينندة ايدلهنندلي يننإن لهسنندمح ممدرسننة ليدهيننة عدمننة ،الكننن يمننمف هالننيح ي ننا أه ن
لمجنندال

لمطل نناب لهس نندمح ي نني إطدرهنند م ننن أجنن

لاص ننا إلننى لس ننل أهل نني امال ننة لما طن ننة

ا لقن نندنان سن نننهندا لهسن نندمح لن ننميني كمجن نند أا  ،ا لهسن نندمح لسيدسن نني كمجن نند ثن نندني ،ا لهسن نندمح
الجهمدعي ا القهصدمي كمجد ثدلث ،ا لهسدمح اثقدية لل عنف كمجد ريع.
أوال :التسامح الديني
ال يقهصر مفما لهسدمح لميني علنى له نديش ينين أميندن لمخهلفنة ،يم ننى لرينة كن
ميدنة يي ممدرسة لش دئر لمينية لخدصة يمد ا لهخلي عن له صنب لنم لميدننة أخنرا ،طا نمند
يه ما ذلت إلي هقي

لمغديرة ا الخهلف يي الجهمدم يي يم لميدنة لا لمة أيلد ،اعلى لنرة

من ه كيم م هقمي أميدن علنى أنمند جمي ند هن مر يندلخير ا للن ا لصنلح ،اهنمعا للهن خي ا لينر
ا لرلمة ا إللسدن ،اهاصي يدأمن ا لسل ا لسل ا له ديش ا للا ر ،إال أنند نجم أصا هد م خن

هلننت أمينندن هلننرا علننى لميدنننة أخننرا ،أا لننم لمننذهب لمغنندير م خ ن

لميدنننة لا لننمة ،أا

ل ننذهدب ي ي ننم ي نني هكفي ننر لمخهل ننف ،إن له ص ننب ل ننميني ام نند يس ننههي ه م ننن له ص ننب لم ننذهيي

ا لطدئفي همد أساء صار لل هسدمح  ،امنديع لهطرف ا له صب.
هنيننع خطننارة هننذ لشننك مننن أشننكد

لننل هسنندمح مننن هغليفمنند يغننلف لمقننمس ،اهاظيننف

لنب لميني يي لهلريا لم آلخر لمخهلف ،ا سهغل

لمؤمنين يه من لندس ليسنطدء يني

لهاظيف ليث يقع هؤالء سطاة قم سة لنب ،اعم مهلت لقمرة على هفسيره من قيلم .1
ثين ن

ي نندلها هر مجماع ننة م ننن للق نندئ

لمس ننل يم نند مفدمه نند أن أمي نندن لس ننمداية يلكن ن الم ني ننة

مصمرهد لهكايني يكانمد منزلة من هلل سيلدنه اه دلى ،ال ه مر إال يدلخير ا لل ا لصلح ،اال

همعا إال إلي لير ا للنب ا لرلمنة ا إللسندن ،اال هاصني إال يندأمن ا لسنل ا لسنل  ،امند كدنن

1

 -لشيكة ل ريية للهسدمح ،1118 ،مرجع سدي  ،ب31
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يامند يني ذ همنند عدئقند أمند لهينندم ا لنهلقح ا لهثندقف اال أمنند له نديش ا للنا ر ،طا نمنند ل ندئ ينني
أالئننت لننذين يزعمننان النهمنندء ا النهسنندب إلننى هننذه أمينندن ايلنندالان سننهغل هننذ المعنندء ينني
لهلك ي قم ر لندس امصدئره .1
ألص نق

ي يننمة عننن راح هننذه أمينندن

هننذه ل ا ئ ن يدأمينندن ،امنمنند إلسننل  ،ممدرسنند

اقيممند إللمينة للقنة ،اقنم يكننان له صنب لنميني امند يسننههي ه منن له صنب لمنذهيي ا لطنندئفي
للنني هنني إلننما لصننار ،ي ن اأسنناأهد علننى إلطننل  ،ايهجسننم له صننب يصننارة مثدليننة ينني

لهطننرف لننميني لننذي ي ننم أخطننر منننديع لننل هسنندمح ،لهليسننه يلينناس لمقننمس ،اهاظيفننه للنننب
لننميني ،اسننرعة هصننميقه مننن قي ن

ا لا جننب ا لجمنندم ا ل م ن

لننندس ،اقمرهننه علننى لهخفنني ا لهسننهر هل ن

ةطنندء لشننرعية

لصنندلح ا أمننر ينندلم راف ا لنمنني عننن لمنك نر ،اهننا ي ننم كانننه قننرءة

مجهزة للنصاب.2
أ
مهليزة للمين ،اقرءة
نص

لمدمة لثدمنة عشرة من إلعلن ل دلمي للقا

إلنسدن على أنه ( لك يرم لل

يي لرية لفكر ا للمير ا لمين ،ايشم هذ لل لريهه يني هغيينر ميننه أا م هقنمه ،الريهنه يني
إظمندر ميننه أا م هقنمه يدله ينم طا قدمنة لشن دئر ا لممدرسنة ا له لني  ،يمفنرمه أا منع جمدعنة ،اأمند
لم أا على لمة).3

كمد أقر ل مم لمالي لخدب يدللقا

لممنية ا لسيدسية ،ا لذي عهممهه لجم ية ل دمنة

ل م لمهلمة يي عد  ، 7822يدلل يي لرية لمين أا لم هقم اذلنت منن ينين مند أقنر ينه منن
لقا الريد  ،اهنب لمدمة  79من ل مم لمالي لخدب يدللقا
4

لممنية ا لسيدسية على أريع

ينام يمذ لخصابا اهي:

 -1لك إنسدن لل يي لرية لفكر ا لاجم ن ا لمين ،ايشم ذلنت لريهنه يني أن ينمين ينمين

مد ،الريهه يي عهند أي مين أا م هقم يخهدره ،الريهه يي إظمدر مينه أا م هقمه يدله يم

طا قدمة لش دئر ا لممدرسة ا له لي  ،يمفرمه أا مع جمدعة ،اأمد لم أا على لمة.
 -2ال يجاز ه ريا ألم إلكره من ش نه أن يخ يلريهه يي أن يمين يمين مد ،أا يلريهه
يي عهند أي مين أا م هقم يخهدره.

1

 -لغريداي ،مدجم ،مرجع سدي  ،ب711

4

 -للمزيم يرجى الطل على ل مم لمالي لخدب يدللقا

 - 2لشنندينمر ،ةدلننب لسننن ، 1172،علننى طري ن
لمدمي للطيدعة ا لنشر  ،ييرا  ،ط ، 7ب.7121
- 3للمزيم رجع العلن ل دلمي للقا إلنسدن 7819

لهسنندمح ن ننلا عل ن يرقنني جميننم"  ،لننمن كهنندب لهسنندمح لننيس منننة أا هيننة  ،م ر

لممنية ا لسيدسية 7822
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 -3ال يجناز إخلند لرينة إلنسندن يني إظمندر ميننه أا م هقنمه ،إال للقينام لهني يفرلنمد

لقدنان ا لهي هكان لرارية للمدية لسلمة ل دمة أا لنظد ل د أا لصلة ل دمنة أا
آلم ب ل دمة أا لقا

آلخرين الريدهم أسدسية.

 -4هه مم لما أطرف يي هذ ل مم يدلهر لرية آليدء ،أا أاصيدء عنم اجنامه  ،يني
ه مين هريية أاالمه مينيد اخلقيد ايقد لقندعدهم لخدصة.

يقصم يدلل يي لرية لمين أا لم هقم يي إطدر منظامة لقا

إلنسدن ،لرية لفرم يي

عهنند مند يشندء منن أيكندر مينينة أا ةينر مينينة ،ايدلهندلي ،ه هينر لرينة لفكنر ا للنمير ا لنمين
أسدسية لإلنسندن ،ا لهني ال يمكنن مصندمرهمد ،لهنى يني لندال

ا العهقدم من للريد

لطنا ر .

اينيغني أن يهناير نفنس لقنمر منن للمدينة للمنؤمنين اةينر لمنؤمنين ،اال يجناز لهميينز لنم أي

شخب على أسدس مينه أا عهقدمه ،كمد ال يجاز إجيدره على عهند مينن آخنر أا عهقندم آخنر،
اهشهم هذه للرية يي ممدرسنة لنمين أا العهقندم (سنا ء يشنك منفنرم أا يدالشنهرت منع آلخنرين)

نطدقد ا س د من لنشدطد

لخدصة ،ا لليدس لمميز ،الرية ه سيس مم رس

ا لهقدليم (كداللهفدال

مينية انشر نصاب امنشار مينية ،يدإللدية إلى لل يي مار خدصة لل يدمة).
هه را هنذه للرينة ريمند للخطنر منن قين

لنما لهني يخهلنف ماقفمند منن لنمين خهليند

كيير ،ايهفدا هذ لماقف يين هشجيع لجميع على عهند

لميدنة لرسمية ايين إليدط ممدرسة

عهقدم ميني م ين.
يجنب أن هشنم

للمدينة لرينة لفكنر كلن ينرمي يغنا لنظنر عنن م هقنم

لسندئمة أا أنمندط لسنلات لرسنمية ،ارةن أشنكد

لجملينة لفمن هنذه للرينة ،ههمثن

لمجهمع لمالي لا لهمييز اعنم لهسندمح يني هنذه لمجندال

كدينة أشنكد

منن خنل

أةليينة
ههمدمند

عهمندم إعنلن إلغندء

لهميينز اعنم لهسندمح علنى أسندس لنمين أا العهقندم (قنرر لجم ينة ل دمنة ل من

لمهلمة رق  36/55يهدريخ  12هشرين لثدني /نايمير ل د .1)7897
هكمن لخلصة يي مجد

لهسدمح لميني ،من اجمة نظر لمرسة يي أن عنم لهسندمح

لننميني ي ننني منننع الجهمنندم اهل نري  ،ي ن هكفيننر ،أي رأي لننر يلجننة لمننرا ينني ظ ن هيريننر

ميمدةاجيننة الننيديية ،همنننع لل ن ينني إعطنندء هفسننير مخهلفننة ،خصاصنند لننم منند هننا سنندئم

1

 -مركننز ر هلل لمرسنند

ب71-72

لقننا

النسنندن ،1171 ،مقممننة ينني مفمننا لهسنندمح ا للن ينني العهقنندم( ،ملي ن هننمرييي) ،ر هلل ،يلسننطين،
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األيدننند هننزم م للالننة قهدمننة ينني ظ ن

إللغدء لفر ا لمذ هب ا الجهمدم

لننمين لا لننم عيننر لهمهننرس لطنندئفي ا لمننذهيي ينني ملدالننة

لفقمية أخرا ي يرا لميمنة عليمد يدلقاة.1

ثانيا :التسامح السياسي
ي هينر ةينندب لهسندمح لسيدسنني أخطنر منند ه ندني منننه لشن اب ا أمن  ،اذلنت يسننيب هطلننع

لسيدسي المهلت لسلطة ا لنفاذ ،انزعة السهئثدر يممد ،امد يهرهنب علنى هلنت لنزعنة لنل إنسندنية
هص ن أليدننند إلننى قهننرف جننرئ يظي ننة يل ن

مننن صننرعد

على لش اب ا أمن  ،امي ن

لسيدسي يي ل دل لايل

إلنسنندنية ،لقننم جلننب ةينندب لهسنندمح

لشن اب ل ريينة ثمنند يدهظند يسنيب هنذ

لغيدب ،إن إلقرر يميمأ له ممية لسيدسية ،اه صي ثقدية سيدسية قدئمة على قيا الخنهلف يني
لنرأي ،اج لننه لقنند طيي ينند لكن

لمننا طنين ،ا إليمنندن يميننمأ لهننم ا لسننلمي للسننلطة عيننر صننندمي

القهر  ،من ش ن ذلت كله لمسدعمة يي هخفيف نزعد

ل نف ا له صب.

يقننام إلقننرر يلريننة لهنظنني لسيدسنني ا للزينني ،الريننة العهقنندم ا للن ينني الخننهلف إلننى
إلقرر يدلل يي له ممية ،سا ء أكدن

هلنت له ممينة مينينة ،أا سيدسنية ،أا ثقديينة ،كنان لهسندمح

ي ني لرارة لهسلي يدخهلف رؤا لندس امذ هيم يي لفكر ا ل م .

لفقرة لثدلثة من لمدمة أالى من إعلن يش ن لهسدمح على أن لهسندمح "مسنؤالية

أكم

هشك عمندم لقنا

إلنسندن ا له ممينة (يمند يني ذلنت له ممينة لثقديينة) ا لميمقرطينة الكن لقندنان،

اها ينطاي على نيذ لماةمدهينة ا السنهيم مية ،ايثين
لخدصة يلقا

إلنسدن".2

لم نديير لهني هننب عليمند لصنكات لمالينة

ي ني لهسدمح يي لسيدسة العهرف يدآلخر ،سا ء أكدن أقلية أا أكثرية ،ايلقه يي ل م
ندرس لننمه ،اي ننم نمننط لثقديننة
ا لهنظنني ا لهننرايج أيكنندره لسيدسننية ي يننم عننن أي قمننع أا لننغط ُيمن َ
لسيدسنية لسنندئم ملننمم للهسنندمح ،يلينمند هسننام لثقديننة لمم ي ننة للمجندرة هننزم م لهمنندال له صننب
لسيدسي ا ل كس صليح ،يكلمد زم إلسدس لفنرم ي ننه أكثنر يدعلينة سيدسنية ،ايدلهندلي أقن

ةهريند

كلمد كدن

هجدهدهه أمي للهسدمح لسيدسي ،نظر أن لفدعلية لسيدسية هؤما لمزيم من لمشندركة

لصننرعد

أيميالاجيننة ينني لمجهمننع ،ايدلهنندلي إمرت أن هننندت مزي نم مننن لهمميننم لسيدسنني مننن

لسيدسية ،ا لهي هسم يمارهد يي ه زيز لهسدمح لسيدسي ،اريط ي ا ليدلثين يين مهغير لهم

ندلي ننة ،ا لمين ن نل ننا له ص ننب لسيدس نني م ننن ندلي ننة أخ ننرا ،يف نني أاق نند
1
2

 ليكاش اأخران ،مرجع سدي  ،ب773 -مرسة لمركز ر هلل لمرسد

لقا

له نناهر لسيدس نني لل نندم

النسدن ،مقممة يي مفما لهسدمح ا لل يي العهقدم ،مرجع سدي  ،ب71

31

ا لصرعد

رهفد م مال

أيميالاجية لمسه رة يزم م إمرت أيرم ا لجمدعد
له صب لسيدسي لميم .1

اين نندء علي ننه يإن ننه يمك ننن ع ننرا لمل ننمم

لسيدسي على لنلا لهدلي:

للهمميم لسيدسني ،ممند ينؤما إلنى

له نني هط ننرح ي ننا عندص ننر مفم ننا له ص ننب

2

 لك يفهقم للمالاعية ايهس يدله مي أا لهيسيط لمخ .
 يقن ننا علن ننى أسن نندس مجماعن ننة من ننن لقا لن ننب لنمطين ننة ا لهصن نننيفد
ا السهقطديية.

لجن نندهزة ا ألكن نند للمين ننة

 ينش يي ظ سيد ثقديي ا جهمدعي م يع للمجدرة يمرجة أا ي خرا.
 ياجه نلا جمدعة م ينة أا أشخدب م ينين يلك علايهم يي لجمدعة.
لذلت ينيغي يي ظ

له مم يي لهركيية لهنظيمية ا للركية ا لفئاية ،هقي قيد أي أقلينة

أا طدئفة أا هنظي سيدسي أا ميني يهشنكي لنزب سيدسني يمثلنه ،ا لقيند يندلهرايج أيكندره ،طا ن
كدن مندهلد ل طرالد

لقدئمة ،يليس ألم لل يدمعدء مهلت للقيقنة لسيدسنية امصندمرة

رأي آلخرين.
يهطلنب لهسندمح يني لليندة لسيدسنية ممدرسنة ل من

عنن لممندهر

ا لنمس ا لمكنر ا لخنم  ،إذ أن هنذه لممدرسند

لسيدسني يشنيء منن لنقندء ا اليه ندم
هكنان ممياعنة ينم يع النهقند أا

إسقدط ل ما لمخدلف ل يكدر ا ل قيمة.
هاجب على لزب أكثرية لهسدمح مع لزب أقلِّية ،اأنه من مان سيدسة لهسدمح يمكن
لسنلطة أكثرينة يني زمنن م نين أن هنؤمي إلنى لمكهدهارينة ،اهنذ لهسندمح ي نني ،ييمند ي نينه ،أن
لقنرر

ا إلجنرء

لهني ههخنذهد أكثرينة ،يمند ييمند سنن لقنا نين ،يمكنن أن هظن مالنع نهقندم

لجمندهير ...إن أينة ملدالنة إلعطندء قنرر

أكثرينة صنفة إلطنل

ه نني إنكندر طيي همند

ايفسَّر.3
لمشراطة ،ا لهسدمح ياير لم يدر لذي يمكن يه لقرر أكثرية أن ُيفمَ ُ

1

 -عيم لشديي  ،عصد  ،1171-1118لهسدمح يي جممارية مصر ل ريية ،لشيكة ل ريية للهسدمح ،،ر هلل ،يلسطين ،ب33

 - 2عي ن ن ن ن ننم ل زي ن ن ن ن ننز ،لم ن ن ن ن ننمي ،1177 ،لدجهن ن ن ن ن نند إل ن ن ن ن نني خط ن ن ن ن نندب إس ن ن ن ن ننلمي ل ن ن ن ن ننا لهس ن ن ن ن نندمح ،ماق ن ن ن ن ننع علم ن ن ن ن نند
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=1489
 - 3شيسهري ،اكميار ،1111 ،لمين يين لهسدمح ا ل نف ،مجلة قلديد إسلمية م دصرة ،مركز مرسد يلسنفة لنمين ،يينرا  ،ل نمم
أان الي ن ن ن ن ننن،
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ه ني إلمكدنية لقدنانية يني هشن لك أكثريند

يي أن هف

جمينمة أننه لنيس ل كثرينة يني أي اقن

للن

ك مد يي اس مد لمنع مث هذ لهغيير ،لهى طا ن ل هكن رةية ييه :ي لنى لنقنيا

منن ذلنت ،ينيغني ل كثرينة للدكمنة أن هقين هنذه إلمكدنينة علنى أنمند مسن لة ميمئينة .طا نمند ل لمنة
على مد يمكن أن يمعى هسدملد ينيايد يني جممارينة ميمقرطينة أن ُيس َنمح قدنانيند يهغيينر للكامنة،
اأن يصيح لهغيير ممكند يي لا قع ،ا لشراط للزمة لمذه " لمسؤالية للقيقية" هي لرية إلعل

ا لنشر مع لرية لهنظي ا لهظدهر.1

ينيغني هكنريس لمشندركة لسيدسنية ل قليند  ،اهجنذير ميندم
الفنظ كرمنة إلنسندن لنمن نطند

لقنا

إلنسندن ،ا لمسندا ة،

لمالنة لممنينة للميثنة ،اهنذ سنيفهح لمجند علنى مصنرعيه

لهلقين مند يمكنن أن نطلن علينه ( لشنركة لللندرية) لمهمثلنة يني لسن ي لمشنهرت ينين كدينة
ا لطا ئف ليندء للدرة لغم اهلقي

لميدند

زمهدره.

اعلي ننه ،ي ننإن ل ننل هس نندمح لسيدس نني ي ن نني لهك نندر للكن ن ا لسن ن ي للس ننيطرة علي ننه ،اهيري ننر

مصنندمرة لنرأي آلخننر سننا ء يإسن أمننن لقننامي أا لقاميننة ،أا لي ننم لطيقنني للننميد عننن مصنندلح
أي صننا  ،الهسنناي يكنرة السننهئثدر ،ا معنندء مننهلت للقيقننة،

لكنندملين أا لننمين ،اذلننت إلسننكد

ايدلهنندلي لجننب اهلنري للن ينني لهفكيننر ،ا له ييننر عيننر يننرا قيننام الننا يط همنننع ممدرسننة هننذ

نران علنى لهفكينر خندرج مند هنا سندئم ،سنا ء كندن
على لنذين يهج أ

لل  ،ي هنز ألكدمد اعقايد

ذلت يقا نين مقيمة أا عير ممدرسد

قم ية هل

ذرئع شهى.

الجدول األتي يوضح عناصر التسامح السياسي و الال تسامح السياسي في المجتمع
مسلسل

1

التسامح السياسي

الال تسامح السياسي

4

له ممية لسيدسية

لهكدر للك ا لس ي للسيطرة عليه

0

قيا الخهلف الرية لرأي

مصدمرة لرأي آلخر

3

لهم ا لسلمي للسلطة

السهيم م يدلسلطة

1

لرية لهنظي لسيدسي ا للزيي

قمع ألزب ا لم درلة

 -مرسة لمركز ر هلل لمرسد

لقا

2

النسدن ،مقممة يي مفما لهسدمح ا لل يي العهقدم ،مرجع سدي  ،ب78 -79

 - 2لجما عله من عم م ليدلث :ايممف إلني عقنم مقدرننة ينين مؤشنر لهسندمح لسيدسني منن عممنه  ،لينث يمكنن إطنل صنفة
لهسدمح على أي نظد سيدسي يهمهع يسمد لرية ل من لسيدسني لجمينع ما طننه ،مان يكنرة السنهئثدر يدلسنلطة ا السنهيم م يمند ،اهني
سننمة لمجهم نند لميمقرطيننة ا لهنني هسننهنم ينني ميمقرطيهمنند إلنني ثقديننة اممدرسننة لقيقننة لمننذه لقنني الننيس لميمقرطيننة شننكلية ،هغيننب عنمنند
لممدرسة للقيقة .
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ثالثا  -:التسامح االقتصادي واالجتماعي
لظي

مجماعة من لملمم

الجهمدعية يدههمد ليدلثين ،منمد ( له لي ا ل مر ا لهنمين
علقة إيجديية يدلهسدمح مد عم

ا لمكدنة الجهمدعية ا لسكنى يي لللر) ،اك هذه ل ا م ذ

ملننمم لهننمين ،يقننم ريننط ي ننا لينندلثين إلننى إقدمننة علقننة إيجدييننة يننين لهننمين ا النهظنند يني لهننرمم
علن ننى أمن نندكن ل ين نندمة اين ننين له صن ننب ،اذلن ننت يغن ننا لنظن ننر عن ننن نن ننا لطا ئن ننف ا لفن ننر لمينين ننةا

يدالخهلف يقط يي مرجة هذه ل لقة.

ينصرف لهسدمح الجهمدعي إلنى العهنرف صنرلة يدالنهمندء لمخهلنف ا لمهيندين أينرم

لمجهمع لا لم إلى هكايند

قيلية ا ثنيه الغاية امينية مخهلفة ،مان أن يؤثر ذلت النهمدء علنى

ميمأ لاالء للاطن لا لم ،ا لمالة لا لمة ،إن لسن ي إلقنرر هنذ لمينمأ يني ي نا ليلنم ن ي ندني
من ي ا لص ايد  ،إال أنه يي يلم ن أخرا قم يينما أقن لنمة ،ي لنى صن يم له صنب لقيلني،
ل ريية ،ه دني من أمرا له صب لقيلي ،اهذ أمر ا ق ي ايشك

من لا لح أن لمجهم د

خطننارة عنننممد ههقننم لمنظامننة لقيميننة لهنني هلك ن هننذه لقيدئ ن اهننهلك يسننلاكية أعلنندئمد علننى
لمنظامة لقيمية لممنية .يدلمنظامة أالى لمد آثندر خطينرة امنممرة علنى مفمنا لهسندمح ،يمني

هلع االء لفرم يين خيدرين إمد م ي أا لمي ،ايي للظد

لاطني ،امن ي مه لهسدمح الجهمدعي ،لريد من لخيد .1

لصر يصيح للميث عن لاالء

كمنند أن نظ نرة لمجهمننع للم نرأة يشننك ألننم أه ن عندصننر عننم لهسنندمح م منند ،يمنني ال هننز
"ذ

مكدنننة النني ة ال يمكننن أن هرقننى إلننى مسننهاا لرج ن ي ن ي لنند مننن ألننا " !! يمنني (أق ن

عقل اميند)!! ايدلهدلي يإن قمرهمد إليم عية لئيلة يي شهى ميدمين لليدة ،اهي كندئن لن يف ال
يمكن أن هننجح يني ميندمين ل من

لشندقة ،أا يني لمركنز لقيدمينة أالنى ،إن لنهيجنة لهني ههرهنب

على ذلت كله ها لهقدر لمرأة اعنم لهسندمح م مند ،ايدلهندلي رينا عملمند .كمند اأن لقنا نين يني

ل ميم من ما إلقلي  ،هُمي ُِّز لم لمرأة ،ايخدصة مد يه لن يمالنا إلرث ،ا ل قايند
على خلفية مد يسمى يقلديد لشرف.2
إن هذه لنظرة للمرأة ل سف قدم
ذكاري ج

يف

لهني هقنع

لرؤية لذكارية للمرأة ا لهي ه يندئمد على أسندس

من لمرأة يي مرهية ثدنية  ،سهندم على هيمننة ذكارينة يني هفسنير لنمين منن ندلينة،

اهنشئة جهمدعية قدئمة على لهمييز يي لنظد له ليمني ا لهريناي علنى لنم سنا ء  ،ممند سنده يني

 - 1ملسننن سننميح  ،1119 ،لدلننة لهس ندمح ينني أرلنني لفلسننطينية  ،مركننز ر هلل لم رسنند
ب32-31
2

 -مرسة لمركز ر هلل لمرسد

لقا

لقننا

النسنندن  ،ر هلل  ،يلسننطين ،

النسدن ،مقممة يي مفما لهسدمح ا لل يي العهقدم ،مرجع سدي  ،ب11
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رس ن صننارة سننليية للم نرأة ينني لمخينند

لخدصة يمد اعلى رأسمد قدنان اللا
هذ القم ريط

إلعلند

ل رينني ،اهننا منند ن كننس يشننك ا لننح علننى كديننة لقننا نين
لشخصية اقا نين لميرث ...إلخ .
ا لما ثي

ا لم دهم

ل ننم

الجهمنندعي ا لسننل مننن جمننة ،ايننين ن ننم

لمالية للقا

إلنسدن يين هلقي

لم

الجهمنندعي ا ل نننف مننن جمننة أخننرا ،اريط ن

لفقرة أالى من لمدمة أالى من (إعلن ميدم يش ن لهسدمح) 1يين لمدن ل م اعم لهليز
لقلنندئية ا إلم ريننة ،طا هدلننة لفننرب القهصنندمية

ينني لهش نري د  ،اينني إنفنندذ لقننا نين ا إلجننرء

ا الجهمدعية لك شخب مان أي همييز ،ايين إلليدط ا ل ما نية ا له صب ،اأكنم
من لمدمة لمذكارة على عم ه ندرا ممدرسنة لهسندمح منع لهنر لقنا
ه ني هقي

لفقنرة لري نة

إلنسندن ،النذلت يمني ال

لظل الجهمدعي أا هخلي لمرء عن م هقم هه أا لهمدان يش نمد.

ي ننم لهكدمن

الجهمنندعي مهطلي ند أسدسننيد إليجنندم مجهم نند

للجميع ،اي هير ه زيز المدية جمينع لقنا

إلنسندن ا للريند

يسننامهد لائنند ا لسننل اشنندملة
أسدسنية ،ا لنمناا يثقدينة لسنل

ا لهسنندمح ا للعنننف ا لهننر لهنننا لثقننديي ا لننميني ،ا لقلنندء علننى جميننع أشننكد

لهمييننز ،اهلقين

هكديؤ يرب للصا على لما رم إلنهدجية ا للك لهشدركي ،عندصر هدمة للهكدم

الجهمدعي،

ليث إن اليهقدر إلى للصا على له لي  ،ا سهمرر لفقر ا ليطدلة اعم إلنصدف يي للصا
على لفرب ا لما رم ،قم هسيي

يي السهي دم ا لهمميش الجهمدعيين.

ي ن نني ع ننم لهس نندمح الجهم نندعي "ي ننرا نم ننط لي نندة م ين ننة يغ ننا لنظ ننر ع ننن لهط ننار

ل دصفة لهني شنممهد ل ندل أنمندط مهناعنة  ،مخهلفنة  ،مهم خلنة  ،مهفدعلنة  ،األيدنند ينه لهخننذ
يسلات اممدرسد

عفد عليمد لزمن اأصيل

من هرث لمدلي".2

رابعا  -:التسامح وثقافة الالعنف
هنندت منذهيدن يني ل ندل ال ثدلنث لممند  :يقنا أا علنى ل ننف اهنممير آلخنر طا لغدئنه،

امصندمرة لقنه يني لاجنام ،ا لثندني علنى لهنر إلنسندن ا للفندظ علينه ،اخلنف كنل لمنذهيين
عا طف مهيدينة ،يندأا ُيسنقى يدللقنم ا لثندني ُي َغ َّنذا يدللنب ،ا للقنم عمليند هنا النكفندء ا الرهنم م
على لنذ النذ يمنا منممر أننه يلنذف آلخنر ،ا للنب مشندركة اهنا ليندة انمندء ،اثقدينة ل ننف
ما اقه  ،اثقدية للعنف ليدة اسل اائد الب.

1
2

 للمزيم رجع علن ميدم يش ن لهسدمح سنة 7882-ش يدن ،عيم للسين ، 1119،مرجع سدي ب2
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يي لصر يين لما  ،يي ك ِّ لرب ،نهصندر اهزيمنة ،اهن هى للنرب " مهنم م للسيدسنة

يجلينه منن
ياسندئ أخنرا" .ايي ِّنرر لمنهص ُنر لشن يه اينل للنرب ايظدعدهمند يدالنهصندر امند ُ
مكدسب ،أمد يي لصرعد الجهمدعية ،يدأمر مخهلف ،ل نف هند ال ي هي أيم مهم م للسيدسة،
ي قَطع لمد ايمي عنمد ،ايغ ِّ
نا لنظنر عنن لطنرف لمنهصنر ،يينما أن لمجهمنع ،يني كثينر منن
أليدن ،ها لخدسر أكير.

ثقافة الالعنف
لنرارة مصنيرية ،امقممنة إلنمندء مار

لن ه نم ثقدينة للعننف هريند يكرّيند ،ين أصنيل
ل ننف لمغلقنة لمملكنة ،اينهح طرين لهطنار لسِّنلمي ا لهلنا

لنميمقرطي .اال يمكنن لمثن هنذه
لثقدية أن هنهشر اههاطم من مان يذ جمام ملنية يي خليد لمجهمع للية كلِّمد إلقدمهمد علنى

أنقندا ثقدينة ل ننف ،منن ليين  ،إلنى لممرسنة ،إلنى ألنزب لسيدسنية ا لف دليند

لفكرينة ،إلنى

لمالة يجميع مؤسَّسدهمد ...يلين يزمهر ل نف ،هنما أساأ لما يع لغريزية ا أندنينة علنى لسندب
لهفكينر لسنلي  ،امنع صن امه ،يلمن ل ننف مخزانند النقسندمد ا لهندقلند لماراثنة كلَّمند،
اأكثر أشكد لاعي هخلفد اشرسة .الكي يهمكن ل نف من ليقدء ،ي م يدسهمرر على للطِّ من

إنسندنية إلنسندن( لللندرة ا لثقدينة ،لنراح لمينينة للقيقينة ،لهسندمح ا لملينة) ،كن هلنت لقني

ل ظيمة يجري هلطيممد على مذيح ل نفا امن أشلئمد يسهمم ل نف ةذ ءه للسهمرر ا لهممم.1
يمكن ه ريف ل نف يه ريفد

مه ممة ،ال

من أيلنلمد أن ل ننف هنا :سنهخم

ايي لمقدي  ،هقا ثقدية لسل على لقيقة (أن آلخر ها أند) اأن لسيي

لقناة لم همينة.

لاليم لم دلجة مشكل

لهمميش ا للميدالة ا لكرهية ا ل م لة يي لمجهمع ها م ريهند يدآلخرين ا لهرمم ااقف النهمدت

ا سهخم

ل نف.2

العنف االضطراري
اب عنن لقاقمند
ل ننف هنند ال نقصنم ينه ل ننف اللنطرري لنذي هنم يع ينه لشن ُ
مكاندهه لينياينة ،إذ لنيس ل ننف اقفند علنى
امصدئرهد ،ي ها ل نف م خ لمجهمع لا لم ايين ِّ

هيدر يكرا أا سيدسي ملمم ،يلما لهيدر

1
2

 لمخليي  ،ملمم ،مرجع سدي  ،ب779 -لجدراشي  ،صلح لمين ،سنة ،1177مقهرلد
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لهسندمح يني ل ندل ل ريني  ،لشنيكة ل ريينة للهسندمح  ،ر هلل ،

لهي يمر يمند لمجهمنع ينين مرللنة اأخنرا ،ييقنا يإنمندء

ياجم َمن يسهفيم من لدلة أزمة ا لكي
منط للا ر ا ل ق اقطع لطري عليه اهساي
إذ ل يكن سهخم

ل نف.

لقاة عهم ء يل يمكن أن ي م ذلت عنفد ،الذ يإن لميد عنن لناطن

يي مقدي هجا ل ما لغدش لذي ال طري إلى مي ه ،ليس عنفد يلسب كدينة العنرف لمالينة ،
ي ها أمر مشراعد ،ي الراريد ،اال يمكن أن ي م ذلت مظمر من مظدهر ل نف ي ي شك من
أشنكد  .يندل نف مقينا يني ما لنع عنمة منمند ،رم ل ننف ذ هنه ،لينث ال يمكنن لهسندمح منع
اللهل

لغدش على سيي

لمثد ن

العنف المجتمعي
إن اجنام لهندقلند

الجهمدعينة ال يي ِّنرر ل ننف ،كمند أن ل ننف لنيس نهيجنة يسنيطة

لاجامهدا ي إن هندلت مصمر أخر لل نف ها ثقدية ل نف ،اسا ء أه
نظريند

جندهزة (كندل نف لثناري انظريند

لهكفينر) ،أا أهن

هذه لثقدية ملمالة على

عينر هنمي مهفنر منن أيكندر ذ

مصدمر مه نممة ،كدله صنب لقََيلني ا لمنذهيي ا لقنامي ،ينإن ثقدينة ل ننف هل نب لنمار للدسن يني
نممر طدقنة لمجهمنع
قلنب لهندقلند الجهمدعينة لسِّنلمية إلنى هندقلند عنيفنة ،ال ههاقنف لهنى ه ِّ
اهُملت للرث ا لنس  ..يمنندت علقنة جملينة ينين مثلنث ( ل نم ا أمنن ا للريند ) لينث ينن كس
ك طرف على آلخر ،يل يمكن أن هنطل للريند يني مجهمنع ينمان قنمر كندف منن أمنن ،اال
يهرسخ أمن يمان اجام ل م  ،ل نف ال يل

لمشدك ي ي قمهد أكثر ايالم لمزيم من ل نف،

أمد لسل يل يؤمي إال إلى مزيم من لسل الا على لمسهاا لزمني لي يم.1
عنف الدولة

النم عننف لمالنة منع االمة لنظند لسيدسني ،يمني لهني هلهكنر ل ننف لجسنمي لشنرعي،

امع لهكدر لمالة آلة ل نف ظمر

لقا نين لهي هنظ علقد

سيدسي،
أيرم ،يدلمالة ،كنظد
ٍّ

ل نف كلمد لطر إلى ذلنت ،ايظمنر

لمد اظيفة أالى هي هايير أمن م خلمد ل يرم يدسهخم
هنذ ا لنلد يني منظنر رجن لشنرطة ،ا لمسنمس يهنملَّى منن خصنره ،لينمند ُيسنهمعى للفصن يني
أي مكندن منن ل ندل  ،ينم خ أينة مالنة يني ل ندل همندرس لمالنة إذ لنز أمنر،
لندمث س ّنير ،ايني ِّ
لقناةَ لمسنللة لهطيين
للراب.2

1
2

لقنا نين م خلمند اللنميد عنن نفسنمد عننم لمجنا عليمند منن لخندرج يني
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المبحث الثالث

جذور التسامح في الثقافة العربية االسالمية
مقدمة
ل ي رف لهدريخ إلنسدني مجهم ند ينمان خنهلف أا م درلنة أا نقسند يني لنرأي ،ين
يمكن لقا أن مجهم د يمان خهلف ا همديز أا خصاصيد  ،هنا مجهمنع منن صننع لخيند ،

اال اجننام لننه علننى أرا لا قننع ،ا لهمدث ن هننا لننرب مننن لملنند  ،طا ن اجننم هننذ لمجهمننع يمننا
مجهمننع مين يننل أمنننى شننت ،ينندالخهلف هننا مننن طيي ننة أشننيدء ،يننل ياجننم لنندك أا مصننلح أا
مفكر أا رسا إال ااجم من يخدلفه ،يدخهلف لماقف من لخير ا لشر.

اهكذ يإن الخهلف ا له درا ها من صنلب ليندة ليشنر ،مثلمند يخهلنف للين ا لنمندر
ا لرج ا لمرأة ،ا لل ا ليدط  ،ا لظدل ا لمظلا  ،ي هنندت خنهلف يني طيي نة لظندهرة نفسنمد،
ا الجهمدم

لمخهلفة يش ن هلقي همف ا لم الكن هخهلف اههنا لاسدئ أليدند لم له ندرا

ا النشقد .
ال هنفنني هايننة لمجهمننع اكيدنننه االمهننه اهمدسننكه لصنر ا الخننهلف ا لهنننا ا له مميننة،
ا الخهلف ها ألم عندصر يقظة لاعي األم أركندن هنشنيطه يمند يسندعم علنى لهطنار ا لهجنمم،

اال هسهقي هاية أند يمان هاية آلخر.1

ي ننم الخ ننهلف أم ننر طيي ين ند ي نني للي نندة ،سننا ء ي نني لش ننك ا لال ننع الجهم نندعي ا للغ ننة
ا لسلات ا لقي ا لمين ا لهاجه لسيدسي اةيرهد ،الخهلف ها ل أيلد طا لغدء هذ لل يسيب
لجمام ا لجمب يي لمجهمع ايؤمي إلى السهيم م ييه.

ي هي ننر لهمن نديز س ننمة ل ننرارية ،أن ننه م ننن طيي ننة أش ننيدء ،لك ننن إلي ننرط يي ننه يق ننام إل نني

النغننل ا له صننب ا اليه نندم عننن أص ن ليننه لهمسننت يدلخصاصننية للننيقة ،لمرجننة يص ننيح

أخننر مننمعدة لليغلنندء ا للقننم ا لهجدهن لننم لهصننفية أليدننند ،إنننه النغننل ي ينننه ا الرهينندب مننن
آلخر يلجة لملديظة على لذ

للطدئفة ،للمذهب ،مل

اليس لهفدع مع لغير ،اهكذ هل

لماينة لجزئينة لللنزب،

لماية ل دمة ،ايصيح لهدريخ " لخدب" ها لهندريخ لشنرعي ا لمشنرا ،

اريمد لاليم امد عم ه ها من صنع أعم ء.2

1
2

 لمصري طدهر ، 1111 ،أخر اثقدية الخهلف يي ل دل ل ريي ،مركز شمس للقا -لمصري طدهر ، 1111 ،مرجع سدي  ،ب31
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النسدن ،ر هلل ،يلسطين ،ب71

ي هير السل رئم يي لمعاة إلي لهسدمح  ،ليث نيرا لقنرآن لكنري ا للنميث لنيناي

للمعاة نصد إلي قي لهسدمح ،القم عدش لمجهمع إلسلمي هجندرب يلهنذا يمند يني ل لقنة منع
آلخننر اخصاصنند أقلينند

لمينيننة ( أهن

لذمننة ) ينني إطنندر ننندظ يينممنند ،يكدنن

معنناة إلسنل

لللا ر امقديلة للجة يدللجة ،طا عطدء لمرأة لقاقمد  ،يدلقيدس يمد كدن عليه سدئم يي لمجهمع
لجدهلي يي ذلت لاق  ،ليث نقلمد من مرللة العهم ء علنى لقمند يدلليندة ،يسنيب لجننس ييمند
كدن ي رف ( ياأم ليند ) إلي لهر لقمد يي لليدة ،طا عطدئمد لقد م لامند يندلميرث ،القاقند
يي لزا ج ا لطل  ،اال مد يي مرهية سدمية اأاصى يمد خير ،اةيرهد من للقا لثديهنة يني
لشري ة إلسلمية.
لي

لثقدية ل ريية إلسلمية مار مممد ايدعل يي يندء إلنسدن عير عصاره لمخهلفة

ينكمة خدصة ايريمة من ناعمد ،لكان لمين إلسلمي رسدلة عدلمية همعا للهسدمح ا له ديش مع
آلخر ايدلهدلي لرب لثقدية ل ريية أصي انديع من جذار لمعاة لهي جدء يمد لرسنا ملمنم

ﷺ ي ننممد هننيط جيري ن عليننه لسننل  ،ا خهنندره هلل عننز اج ن لمننذه لرسنندلة لمعايننة ل دلميننة
للريصة على مم جنذار منن لهسندمح منع آلخنر ،أيند كندن لاننه اميننه ام هقنمه يدإلسنل صنا
لهس نندمح ا ل قن ن  ،ل ننذ س نندم

مل ننار ي نندعل م ننن مل نندار إلي ننم

لثقدي ننة ل ريي ننة ل نندل اكدنن ن

ا لللدرة ،كش د ال يقي جمال يدلللدرة ل ريية إلسلمية عنا ن كيير اعدلمي ياسطية لمين
إلسلمي اماره يي ل لشم ي يم عن لطدئفية ا لمذهيية.1

أوال  :التسامح في النصوص القرآنية واألحاديث النبوية
ثمة مم خ منمجية عميمة لهالنيح مفمنا لهسندمح يني لمنظنار إلسنلمي ،إال أن أهن
هننذه لم ننم خ ه نني هل ننت لمرهيط ننة يطيي ننة إلس ننل اهشن نري دهه انظمن نه ،إذ ال يمكنن نند منمجي نند أن
نهص ننار هشن نري د

إلسن نل األكدم ننه انظم ننه يكن ن مس ننهايدهمد ،ي ي ننم ع ننن لقيق ننة لهس نندمح له نني

هلهلنمد ك قيمه اهشري دهه ،ااجام مفدرقة صدرخة على هذ لصن يم ينين قني إلسنل امثلنه،
اا قننع لمسننلمين لملننيء ينندلكثير مننن لظننا هر ا للقنندئ

لملنندمة لمفمننا لهسنندمح ،يننمي ند إلنني

إلصننرر علننى أهميننة كهشنندف رؤيننة إلسننل لمفمننا لهسنندمح ،مننن م خ ن قيمننه امننن لطيي ننة
لهشري ية ا لقدنانية لهي همثلمد قيمه انظمه أسدسية .

1

 -ملم ن ن ن ن ن ن ن ن ننم ،عي ن ن ن ن ن ن ن ن ننم لا ل ن ن ن ن ن ن ن ن ننم ،1173 ،لثقدي ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ل ريي ن ن ن ن ن ن ن ن ننة  ..ا لهس ن ن ن ن ن ن ن ن نندمح ل ن ن ن ن ن ن ن ن ننميني " جري ن ن ن ن ن ن ن ن ننمة ش ن ن ن ن ن ن ن ن ننيدب مص ن ن ن ن ن ن ن ن ننر،

http://www.shbabmisr.com/t~6399
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ه هينر لكلمننة ينني إلسننل أا شنيء ،اآخننر شننيء ينني لنمعاة ،ذلننت أن لننمعاة إلنني هلل

ه دلى كدن لممف منمد إيصد

لل إلى لقلاب ،ليسهقر ييمد ،ايلرت إلنسدن يدهجده لفلنيلة،

يإن من للراري أن هكان لكلمة هي لاسيلة أسدس يي هلقي هذ لممف يسيب مد ييه من
رؤية الين اقمرة على إلقند  ،ايسيب مد هلققه من لمدنة لثيد
ا لسننلات ،اه ننذ لس ننيد

ل ننذي هاك ننمه آلي نند

ا لهمكين أيكدرهد يي لقلاب

لكريم ننة ياص ننفه لميننزة له نني خهصن ن

يم نند ل ننمعاة

إلس ننلمية  ،ا له نني أرم لس ننما يدإلنسن ندن إل نني ملك ننا هلل ا أن ننس يج ننا ره ،1ي ننإن أصن ن ين ني
السل ها لهسدمح ،يما مين لرلمة لليشر كدية مان همييز(امد أَرسل َن َ َّ
ين)،2
دت إال َرل َمة لل َدلَم َ
ََ َ
ممد يم على لسل ا لمسدلمة ا لصلح ا لرلمة.
لقنرآن لكنري لمرج يننة السدسننية للشنري ة السننلمية ،لنندية لننى لسنننة لنيايننة،

يشننك

اه طيننند مهدي ننة ي ننا آي نند

لق نرآن صننارة مشن نرقة امهقممننة لجمننة لهس نندمح لننذي عهمننم علي ننه

َّنم َدا
السل من خل اثيقهه الالى ،يقم جدء يي آلية لكريمة ( َامن َآيدهه َخلن ُ لس َ
َٰ
ين) .3
َا خه َل ُ
ف أَلس َنه ُك َاأَل َا ن ُك إ َّن يي َذل َت َآل َيد لل َدلم َ
سهلق

َا أَرا

ظدهرة لهسندمح يني السنل يديجدييدهمند لم منامة ،أن هاصنف منن قين

لفقمندء

لم دص نرين ي نمنند صننندعة سننلميةا كنديننة عننن إنمنند يهكنندر إسننلمي خنندلب ،القيقننة إسننلمية
مسهارمة أا مسهنسخة على أطل ا ممند يسنهاجب أن يسن ى لجمينع ينإخلب

مللة اليس

لهف يلم نند ،ا لهاعي ننة يمرمام هم نند للمي ننمة عل ننى أم ننة ي نني هك نناين مجهم ننع يدلن ن خ نند م ننن لغن ن
ا للننغينة ،مقدي ن

لركة مسير

لمخنندطر ا لنكينند

أمة يي يهر

ا لمسنندؤا لهنني هرهي ن

علننى لهطننرف ا لغلننا للننذين الزمنند

لنكاب ،امد زال يفهكدن يقمرهمد ،اييمم نمد من مان طدئ .4

يظ للا ر لرارة مللة يي السل  ،الدجة قدئمة هقهليمد مصللةُ أمة ،همشيد مع
لهاجينه لريندني يني إشندرهه لا لنلة يني قننا هلل ه ندلى (ل ُكن ٍّ َج َ ل َنند منن ُك شنرَعة َامنمَدجند َالَننا
ُمة َا ل َمة َالَكن ل َييلُ َا ُك يي َمد آهَند ُك يَدسنهَيقُا ل َخي َنر إلَنى للَّنه َمنرج ُ ُك َجمي ند
دء للَّهُ لَ َج َ لَ ُك أ َّ
َش َ
نان( ،5اهننذ ي ننني هقريننر ص نريلد ،اه صننيل ا لننلد للقيقننة ليدهيننة،
يَُي َنِّين ُنئ ُك ي َمنند ُكنننهُ ييننه هَخهَلفُن َ
 - 1ملف نناظ  ،ملم ننم  ، 1171،لهس نندمح ي نني ل نندل ل ري نني ي ننين ل ننمين ا ل لمدني ننة  ،مرك ننز ر هلل لم رس نند
،يلسطين  ،ب72
 - 2سارة النييدء  ،آلية 711
 - 3سارة لرا  ،آلية 11
 - 4عل ن ن ن نناش  ،ن ن ن ن ننديف ،1171 ،لمذهيي ن ن ن ننة إلس ن ن ن ننلمية :إش ن ن ن ننكدليد
/http://www.alukah.net/sharia/0/44067
5
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له ص ن ن ن ننب ،ال ن ن ن ننرار

لق ننا

إلنس نندن ،ر هلل

لهس ن ن ن نندمح ،ماق ن ن ن ننع آي ن ن ن نند

لشن ن ن ن نري ة،

مفدمهد :أن أص يي طيع لمجهمع ليشري ،هنا لهيندين ا الخنهلف ،اأن لسن ي لصنيغه يلنان
ا لم -من خل إرةدمه على هاليم مشدريه على رأي ا لم -هنا لنرب منن لمسنهليل

لنيس

ندس إَّننند
إال ،اأكننم لق نرآن لكنري ينني آينند كثي نرة علننى الخننهلف ييقننا هلل عننز اجن ( َينند أَيلمَنند َّلنن ُ
1
نت َآل َم َنن َمنن يني أَرا
ندء َرلي َ
َخلَق َند ُك من َذ َكر َاأُنثَى َا َج َ ل َند ُك ُش ُايد َاقََيدئ َ له دريا )َ ( ،الَنا َش َ
ل
ين) (،2يَن ن َذ ِّكر إَّن َم نند أَنن ن َ ُمن ن َذ ِّكر لَسن ن َ َعلَ ننيم
ندس َلهَّن َٰنى َي ُك ُ
ان ننا ُم ننؤمن َ
ُكلمُن ن َجمي نند أَيَ َنن ن َ هُك ننرهُ َّلن ن َ
3
لن َّ يَإَّنمند َيلن ل
َنزل َند َعلَي َ
ي ُم َسيطر) "( ،إَّند أ َ
ندب ل َّلنندس يندل َل ِّ يَ َمنن ههَ َنم َٰا َيل َنفسنه َا َمنن َ
نت لكهَ َ
َ
4
َّ
ين).5
َعلَيمَد َا َمد أَن َ َعلَيم ي َاكي ) َ (،ا َمد َعلَى َّلر ُسا إال ل َي َلعُ ل ُمي ُ
عنننممد يننمأ

لننمعاة إلسننلمية ينني شننيه لجزي نرة ل رييننة ،ينني مكننة لمكرمننة قين

نهقدلمنند

إلى لممينة لمنارة اعامهمد يي عد لفهح ،ل هكن هلت ليلم أرلد خا ء ،ال من ليشر ،اال من
لنميدند

لم هقم

ا لم هقنم

أخنرا ،لقنم مينز

لنمعاة يننين أصنلدب لنميدند

أخرا من جمة ثدنية ،يفي لين عهري

منن جمنة اينين أصننلدب

أيندء لميدنهين ليمامية ا لمسيلية يلقممند

إليمنندني ااجامهمنند اممدرسننة ش ن دئرهمد لمينيننة اليدهممنند يكدم ن هفدصننيلمد ،الفظ ن
لل

ريل

لممنند هننذ

نطلقد من إليمندن ياجنام هندهين لنميدنهين لسنمدايهين علنى قدعنمة لهالينم "الم نينة هلل"،
كدية لم هقم

لهي ال هقا على ميمأ الم نية هلل.

ا نج ننم أن ل نننب لقرآن نني
يدللك َمة َا ل َماعظَة ل َل َس َنة َا َجدملمُ
ين) ،6همث هنذه آلينة
أَعلَ ُ يدل ُممهَم َ

نت
أال ننى مال ننا لج ننم أهمي ننة خدص ننة ( ،م ُ إل ننى َس ننيي َرِّي ن َ
ل َّ َعن َسييله َا ُه َا
يدلَّهي ه َي أَل َس ُن إ َّن َري َ
َّت ُه َا أَعلَ ُ ي َمن َ
لنمعاة إلني سنلات لطرين ألسنن يني مقند لجنم ا لصنر

لفكننري ،اهنني معنناة قرآنيننة هخدطننب ك ن مجنندال

لصننر ينني للينندة اههص ن يك ن علقننة مننن

علقد إلنسدن ي خيه إلنسدن يي مجدال لصر  ،إنمد معاة هلل إلي إلنسدن يي قاله ه ندلي
َّ
نت َاَيي َنننهُ َعن َنم َاة َك ََّنننهُ َالنني
( َاال هَسننهَاي ل َل َسن َننةُ َاال َّ
ني أَل َسن ُنن يَننإ َذ لَّننذي َيي َنن َ
لسنني َِّئةُ ميَننع ينندلهي هن َ
َلمي ).7

 1سارة للجر آلية 73
 - 22سارة يانس آلية 88
 - 3سارة لغدشية آلية 11-17
4
5
6
7

 سارة لزمر آلية 17 سارة ل نكيا  ،آلية 79 سارة لنل  ،آلية 712سارة يصل  ،آلية31

11

هذه لمعاة لصديية لهي هالي لإلنسدن يي ك زمدن امكدن ،أن مممهه يي لليدة هني

أن يثيننر ينني إلنسنندنية عا م ن

لخيننر ايلهقنني يمنند ينني عمليننة سننهثدرة ا سننهثمدر ،يننمال مننن عا م ن

لشر لهي همم اال هيني اهلر اال هنفع ،اهمي ه يي لاق

يي ك شيء ايي ك جدنب من ليدهه.1
لمل

لمعاة لقرآنية يني آليند

نفسه إلي أن يج ن

خهيندر ألسنن

لسنديقة صنفة له مني  ،أي أنمند ههلنمث عنن أخلقيند

أسلاب لمعاة لقدئمة علنى “ للكمنة” ا لماعظنة للسننة” ا للنا ر ،يغنا لنظنر عنن لجمنة ،أا

لشخب لم ني يهاجيه لمعاة إليه ،سا ء أكدن "مالم " أا "مشنركد" ،إال أن لقنرآن لكنري خنب
َّ َّ
َّ َّ
ين
ني أَل َس ُنن إال لنذ َ
أه لنميدند أخنرا يني ي نا آيدهنهَ ( ،اَال هُ َجندملُا أَهن َ لكهَندب إال يندلهي ه َ
َٰ
َٰ
َّ
ان)،2
آمَّند يدلذي أُنز َ إلَي َنند َاأُننز َ إلَني ُك َ طا لَمَُنند َ طا لَمُ ُكن َا لنم َاَنل ُنن لَنهُ ُمسنل ُم َ
ظَلَ ُما منمُ ۖ َاقُالُا َ

يقم ميز إلسل أصلدب لميدند

"أه

لذمة" عن ةينره  ،االنع لمن شنراطد لل نيش يني ظن

لكينندن إلس ننلمي قدئمننة عل ننى مي م ن لجزي ننة مقدينن لمننديهم ا س ننهمرر عيشننم م خ ن

إلسلمي.

لمجهم ننع

نماذج التسامح من سيرة الرسول محمد ﷺ.

أعطى لنيي ﷺ نمدذج رئمة يي لهسدمح مع أه

لذمة ،ا عهينر العهنم ء علنى أي

م نننم عه ننم ء علي ننه شخص ننيد( .م ننن آذا ذمي نند ي ن نند خص ننمه ام ننن كنن ن

خص ننمه خص ننمهه ي ننا

لقيدمة)( .3من آذا ذميد يقم آذ ني امن آذ ني يقم آذا هلل)( .4من ظل م دهم أا نهقصنه لقند

أا كلفه يا طدقهه أا أخذ منه شيئد يغير طيب نفس ي ند لجيجه أي خصمه يا لقيدمة).5
الخلفاء الراشدين على طريق التسامح
اجدء

ل ممة ل مرية لهلرب مثل آخر مهقممد اا ق يد يني سنلات لهسندمح اقيمنه منع

أه لذمة ،ليث أعطده أمدن أنفسم اأما لم اكندئسم اسدئر ملهم  ،ال هُسكن كندئسم اال
ينهَقب منمد اال من خيرهد اال من صليدنم اال يكرهان على مينم اال يلدر ألم منم .6

1

ملفاظ  ،ملمم  ،1171لمرجع لسدي ب71 سارة ل نكيا  ،آلية 12 -لشمرزاري ،عمرا ،1111 ،علا للميث الين لصلح ،ج ،7م ر لفكر  -م ر لفكر لم دصر ،ممش  ،ساريد  ،ب122

6

 -للمزيم يرجى الطل على نب ل ممة ل مرية

2
3

 - 4لري ي ،مصطفي ،1711 ،إلسل ا للرية ،جريمة لليدة لجميمة ،ل مم  ،2112ب72
 - 5لقنندري ،علنني سننلطدن ،1111 ،مرقنندة لمفنندهيح شننرح مشننكدة لمصنندييح ،شننراح للننميث ،كهنندب لجمنندم  ،م ر لفكننر ، ،عمنندن ،ب
1212

15

أعط ن

لمنطلقنند

لفكريننة لهنني ارم

ينني لق نرآن لك نري زم يكرينند انظرينند لممدرسنند

إسننلمية مهقممننة خصاصنند ينني عمننم لرسننا ﷺ ،ا لخلفنندء لرشننمين مننن ي ننم لمرجننة كيي نرة،
يش ن عهمدم لهسندمح خصاصند اقنم ارم
لسيدسننية ...كمنند نمنند شننكل

ا لما ثي ن

هطييقدهنه يني ل مينم منن لاثندئ

نقيلنند لممدرسنند

لنظرينة ا الهفدقيند

أخننرا ال ههس ن يدلهسنندمح يدعهيدرهنند

خراج نند اه درل نند م ننع ه ننذه لنص نناب لمقمس ننة خصاص نند لقن نرآن لكن نري ا لس نننة لملممي ننة ي ننم
لكهدب.1

اهنن نندت اثن نندئ أخن ننرا هشن ننك يمجماعمن نند مرج ين ننة لمندقشن ننة الهجدهن نند

لن ننل مهسن نندملة

السننلماية ،هلننت لهنني ال ه هننرف ينندآلخر اهسن ى لننى سهئصنندله ا لغدئننه اهمميشننه ،2ليننث أن

الهجدهد

السلماية ال هخهلف ليدند يي ي نا ممدرسندهمد عنن لسنلطد

لشننمالي اأسنندلييمد القصنندئية ينني ريننا آلخننر اعننم العهننرف يل ن

للدكمنة يني نمجمند

الخننهلف ،اريننا يك نرة

أليدنند يني صنف لم درلند

لهسدمح يدمعدء مهلت للقيقة ،ايمذ لم ننى يمني طا ن كدنن
3
أنمد هنهمج نمج أا هسلت سلات مع ي ا للكامد السهيم مية أا لسلطاية
الجذور المعرفية والفكرية لمفهوم التسامح وفق الرؤية اإلسالمية:
 -7ي هرف إلسل يي ك أنظمهنه اهشنري دهه يندللقا

إال

4

لشخصنية لكن ينرم منن أينرم لمجهمنع ،اال

يجيننز أيننة ممدرسننة هفلنني إل نى نهمنندت هننذه للقننا ا لخصاصننيد  ،ينندالخهلف يك ن صنناره،

اأشننكدله ،ل نيس مننمعدة لسننلب للقننا أا نقص نندنمد ،طا نمنند هيقننى لقننا
مقهليد لهسدمح ا ل م لة.

إلنسنندن مصننانة اينن

 -1إن للقيقننة لكدملننة ا لننندجزة ،ال يمكننن لاصننا إليمنند مي ننة ا لننمة ،طا نمنند هنني يلدجننة إلنى ي ن
هركمي يسهفيم من ك ل قا ا لجمام ا لطدقد إلنسدنية  ..على عهيدر أننند كيشنر ال نمهلنت
للقيقة لمطلقة طا نمد هي مازعة يين ليشر ،اهلهدج إلى نصد

اها ص مسهمر يينم .

 -3إن لمنظامننة أخلقيننة ا لسننلاكية لهنني شننرعمد لننمين إلسننلمي هفلنني إلنى اللهننز يملننمان
ميمأ لهسدمح ،اهجسيم لمنظامنة أخلقينة علنى لمسنهايين لفنرمي ا الجهمندعي ،اشنيا لدلنة
لهسدمح يي لمليط الجهمدعي  ..لهى لا خهلف

م م يي لقندعد

ا لهاجمد .

1

 -ألمن ن ن ن ن ننم ،الين ن ن ن ن ننم خدلن ن ن ن ن ننم ، 1111 ،لهسن ن ن ن ن نندمح ين ن ن ن ن نني لخطن ن ن ن ن نندب لفكن ن ن ن ن ننري ل رين ن ن ن ن نني ،مركن ن ن ن ن ننز أين ن ن ن ن نند للمرسن ن ن ن ن نند

4

 -ملفاظ ،ملمم ، 1171 ،مرجع سدي  ،ب79-71

ا ليلن ن ن ن ن نناث،

http://aafaqcenter.com/index.php/post/1898
 - 2ش يدن ،عيم للسين ،1112،يقه لهسدمح يي لفكر ل ريي السلمي ،م ر لنمدر للنشر ،ط ،7ييرا  ،ليندن  ،ب22
 - 3لمرجع لسدي  ،ب83
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التسامح في الفكر والفلسفة العربية
كدن

إذ كنندن السننل قننم هلننمث عمنند يفيننم م نننى لهسنندمح ايننم عليننه  ،يننإن يلسننفة لهسنندمح

قم هكدمل

صيدةهمد لنظرية على أيمي يلسفة لهناير اخصاصد جنان لنات اينالهير يني

لقننرن لثنندمن عشننر ،طا ن أا خطنندب عرينني م دصننر عننن لهسنندمح كنندن علننى يننم يننرح نطننا ن (
 ) 7811 -7927لننذي لنندا إيننرز أهميهننه اهقميمننه لننمن منظامننة للم ثننة لسيدسننية لغرييننة
كمد صندةهمد للييرلينة لغريينة ،1لينث سنهخم ينرح أنطنا ن مننذ ل ند  7811مصنطلح لهسنده

كمرمف الدجة للهلرر من النغنل ا له صنب ام ندم ة آلخنرين اقدعنمة للفصن ينين لسنلطهين
لمينية ا لممنية  ..اهلمث عن ثلث أما ر لإلنسدن ،أا مار لفطنرة  ،لينث لن يكنن النسندن

ي رف لخير ا لشر  ،اكندن همنه يني لغدلنب ليلنث عنن اسندئ
لمار لثدني يما مار لالشنية لهني جلين

ل نيش منن خنل

لطيي نة ،أمند

لننز ا لمزلمنة ،اجندء لنمار لثدلنث ليفسنح لمجند

إلي مار الئهلف إلنسدني أا ئهلف ليشر ،عيدال يقيدئ يممدلت اهممنم .2
إن منظامة يرح أنطا ن هقا على أسدس:
 إطل


3

لفكر إلنسدني من ك قيم.

لمسدا ة يين أيندء أمة يغا لنظر عن لم هقم

ا لمذ هب.

 لنيس مننن شننؤان لسنلطة لمينيننة لهننمخ يندأمار لمنيايننة  ،يدأمينندن شنرع
لهميير لمنيد.




لسيدسة هلر يميدم
لق

لهننميير آلخنرة ال

لمين.

ليشري مجيا علنى الخنهلف ا لهيندين ا لكنان مطينا علنى لهننا اهنذ سنر جمدلنه ،

كمد أن الخهلف سر هقم إلنسدن اذهب إلي لقا " ال ممنينة اال عنم اال مسندا ة اال أمنن
اال آلفة اال لرية اال عل اال يلسفة اال هقم يي لم خ إال يفص

لسلطة لممنية عن لسلطة

لمينية  "..اشمم على هذه لمفدهي يي را يهه "" لمين ا ل ل ا لمند " ،اقنم مخن م نه لشنيخ

1

إلنسدن ا لما طن  ،مجلة را عريي  ،مركز لقدهرة لمرسد

لقنا

 -يرح أنطا ن ،7882 ،لقا

لقا إلنسدن  ،لسنة أالى  ،ل مم "7882 ،1
 - 2يرح أنطا ن ،7882 ،لقا إلنسدن ا لما طن  ،مجلة را عريي  ،مركز لقدهرة لمرسد
 ، 1ب 13

لقنا

إلنسندن  ،لسننة أالني ل نمم

 ، 1ب" :13ي هيننر لنني ا أن يننرح أنطننا ن أا مندلن عرينني للقننا إلنسنندن ينندلم نى للننميث للكلمننة ،يقننم هننرج إلنني ل رييننة أا
مرة " علن لقا إلنسدن ا لما طن " لذي صمر عقب لثارة لفرنسية عد  7198اقنم نشنر أنطنا ن لمقدلنة ا لهرجمنة يني مصنر عند
 7817ينني مجلننة لجدم ننة ،لسنننة لثدلثننة ،ج ،1هش نرين لثنندني نننايمير ،لمزيننم نظننر مجلننة را عرينني ،إصننم ر مركننز لقنندهرة لمرسنند

3

 -ش يدن عيم للسين ، 1119 ،لمرجع لسدي  ،ب 73 -71
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إلنسندن  ،لسننة أالني ل نمم

ملمم عيمه يي مندظرة عير كهديه " إلسل ا لنصرنية " مؤكم هقمي ل ق على لنق ايهح
يدب الجهمدم اهشجيع لغة للا ر ايص

لسلطة لمينية عن لسيدسية .

ا عهين ننر عين ننم لن ننرلمن لكن ننا كيي ين نني كهدين ننه "طين نندئع السن ننهيم م امصن نندر السن ننه يدم" إن

له صننب ياصننفه ملزمنند للهسننلط علمننة مننن علم ند

السننهيم م ،مشننير إلنى أن السننهيم م يقلننب

للقدئ يي أذهدن " مركز على لجدنب اليميالاجي لين هجنري ملنداال

ه قا

هسنخير لقنا لنذين

لمسهيم اقاهه يم  ،عليم يصا  ،ايم على ةيره يطنا  .1اينرا لكنا كيي أن أصن

لننم ء عنننم لمسننلمين هننا السننهيم م لسيدسنني ،أمنند ما ؤه يمننا يدلشننارا  ،كمنند أن جنناهر للكامننة
لمسهيمة ها يي ةيدب لرقدية ا لملدسية يغا لنظر عن شكلمد.2
ام ننن جم ننة أخ ننرا أمخن ن

لك ننا كيي ،مص ننطللد

م دصن نرة ي نني كهدي ننه "أ لق ننرا" عن ننممد

هلمث عن لش ب ا أمة ا لاطن ا لقامية مان لسدسية من للم ثة امان خاف من لاقا يي

لهغرينب ،طا ذ كنندن شننميم لهمسننت يدإلسننل يإنننه نن ا ينفسننه مننن لاقننا ينني لمدلنني أا ملدالننة
إلينندء لننب لهرثنني قسنريد ،ين ننندقش اللن يننراح هننناير لميثننة ايمنطن ل صننر ذ هننه مسهشنريد
مكدننند لل نندل ل رينني ا إلسننلمي لننذي يريننمه ،م هيننر أن يقنندء السننهيم م مرهننان يدس نهمرر جم ن
أم ننة ،يدلمس ننهيم يخش ننى أكث ننر م نند يخش ننى عل ننا للي نندة الق ننا

اةيرهد ،ايقدا لك أمة لنفسمد مسهخممد ك اسدئ

لهفري

أمن ن ا لفلس ننفة ل قلي ننة ا له نندريخ

لمنذهيي ا لهرهينب ا لهرةينب ،أمند

عن هزيمة السهيم م يدالسهيم م كجمدز أا مؤسسنة يقنامه مسنهيم ا للكامنة لمسنهيمة يلدجنة إلني

هنظير ايقمندء لهخنمير أمنة اهكنذ ينه هكلينف ألكند لقنرآن لهصنيح يني خممنة لمسنهيم ال يني

خممة أمة.3

ق نندا جم نند

لن نمين أيغ نندني الس ننهيم م لخ نندرجي ،كم نند ق نندا أيل نند الس ننهيم م ا لهس ننلط

لنم خلي مننن خننل عملنه مننع لشننيخ ملمننم عيننمه ينني مجلننة ل ننراة لنناثقى ،امعنند إلنى لنريط يننين
لميمقرطية لسيدسية ا لمس لة الجهمدعية  ،السب عهقدمه لنيس يني السنل سنلطة مينينة سناا

سلطة لماعظة للسنة ا لمعاة إلي لخير ا لهنفير من لشر.4

أمد ملمم رشيم رلد يقم هاقف عنم ميمأ لهمست يدل قينمة ،لنذي هصناره خينر اقدينة منن

شنرار لممنيننة للميثننة ارةن ه ييننمه لللركننة لسننلفية ،لكننه لن يكننن ي يننم عننن راح لهجميننم اقيننا
1

 -لكا كيي  ،عيم لرلمن ،7813 ،طيدئع السهيم م امصدر السه يدم ،طي ة جميمة ،م ر لقرن لكري  ،ييرا  ،ليندن ،ب82

 - 2ش يدن ،عيم للسين ،1119،مرجع سدي  ،ب73
 - 3ييالي ن  ،م ةننر ،7882 ،كهدينند نقميننة مننن لفكننر لهنننايري ،مجلننة را عرينني ،مركننز لقنندهرة لمرسنند
أالي ل مم  ،1ب21
4

لقننا

 -ش يدن ،عيم للسين ،1111 ،إلسل ا إلرهدب لمالي  ،ثلثية لثلثدء لم مي ،م ر للكمة ،لنمن ،ط ،7ب77
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إلنسنندن  ،لسنننة

للم ثننة امخ ن ينني سننجدال

الننا ر مننع ل ميننم مننن لميش نرين ،اال يننم مننن إلشنندرة إلنني لشننيخ

ريدعننة لطمط نداي (  )7913-7917اكهديننه لمم ن "هلخننيب اليريننز ينني هلخننيب ينندريز" لننذي
طيع يي مصر  7931ليث ي م سهملال لمقممد

جميمة يي لفلسنفة ل ريينة – إلسنلمية إزء

يكرة لهسدمح اقيا أخر ،ا لهي هرهكز على عندصر أسدسية ههمث يي:


ل م أسدس ل مرن



لشارا أسدس للك لصدلح

1



أمة مصمر لسلطد



أجنيي مصمر للفدئمة "أي أنه نظر إلي آلخر من زاية عقلية" مسهفيم من للدرهه ،

يمد يهندسب مع ظراف مجهم دهند .

ال ن هنذ لنمناذج ل قلننني لهلنميثي لمسنهنير كنندن قنم سنيقه لكنننمي* ( )913-182

لذي م يع عن يلسفة لياندن  ،القم أكم لطمطداي على م يدر ل ق مقهفيد أثر لم هزلنة ،م عيند

لمالة لميثة على أسدس يص

لسلطد

مثلمد ذهب إليه مانهسكيا اكهدينه راح لقنا نين ،اكنذلت

كهنندب جنندن جنندت راسننا " ل قننم الجهمنندعي" يدعهينندره لفلنندء لننذي يمكننن أن يلمن م ننه مسنندلة
للرية أمد هغا لسلطة اأجمزهمد األم معدئ لسلطة للميثة يقاة هنظيمدهمد لممنية ا أهلية .

اشكاليات التسامح في العالم العربي
إن ل نندل ل رينني ليننا ينني لدجننة أكيننمة للملننة ا سن ة لنطنند مننن أجن هرسننيخ منظامننة
لقنني لهنني لمنند علقننة يدلهسنندمح ،اال ي ننام ذلننت إلننى يهقنندر هننذه لمنطقننة لهننرث رسننخ ينني هننذ

لمجنند  ،طا نمنند لكننان هقدليننم لهسنندمح لمارثننة أصننيل
مه ممة اشميمة له قيم.

ممننممة يدلهفكننت ا لهلشنني نهيجننة عا م ن

طا ن مد يلص يي ساريد ا ل ر اليندن ا لسنام ن ا لنيمن ايلسنطين اليييند اةيرهند منن
ليلم ن ل ريية ،ليس ساا عيند كدشفة عن هذ لهآك لمهسدر يني قني له نديش لهني مينز
لينندة هننذه لمجهم نند

ينني مرلن سننديقة ،مان لهقلين مننن ي ننا مظنندهر لهمييننز لهنني صنندلي

 - 1ش يدن ،عيم للسين ،1111 ،مرجع سدي  ،ب 71
* -أيننا ياسننف ي قنناب يننن إسننلد لكنننمي ( 792هن ن 122 - 912/هن ن )913/علّمننة عرينني مسننل  ،يننر ينني لفلننت ا لفلسننفة ا لكيمينندء
ا لفيزيدء ا لطب ا لريدليد ا لماسيقى اعل لنفس ا لمنط لنذي كندن ي نرف ي لن لكنل  ،ا لم نراف عننم لغنرب يدسن ( لكيننماس) ،
اي م لكنمي أا لفلسفة لمهجالين لمسلمين ،كمد شهمر يجمامه يي ه ريف ل رب ا لمسلمين يدلفلسفة لياندنية لقميمة ا لملنسهية.
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لهجرية لهدريخية لش اب لمنطقة ،امد سهمرر له ممية لمينية ا ل رقية ا لثقديية يي لمجهم د

ل ريية إال مليل قايد على ها ير إرمة جمدعية على له ديش رة الخهلف.1

إن هرجننع قنني لهسنندمح لننيس ظنندهرة عرييننة يقننمر منند هنني ظنندهرة عدلميننة ،ال يخلننا منمنند

ليشري،

مجهمع مان آخر ،يمي جزء من لهدريخ إلنسدني ،اظدهرة هكدم هكان ملزمة للجهمد

اممنند يؤكننم ذلننت أن ليانسننكا عيننر ينني إعلنمنند لشننمير لننا لهسنندمح عننن جزعمنند هجننده "هزيننم
مظدهر عم لهسدمح ،اأعمد

ل نف ،ا إلرهدب ،اكرهية أجدنب ،ا لنزعد

ا ل نص ن نرية ،ا السنننهي دم ا لهممن ننيش ا لهميين ننز لنننم أقلين نند
لممنندجرين ا لفئنند

ا للجئننين ا ل منند

لقامية ل ما نية،

لاطني ننة ا أثني ننة ا لميني ننة ا للغاين ننة
ل نننف ا لهرهيننب

للن يفة ينني لمجهم نند  ،اهزيننم أعمنند

لهنني هرهكننب لننم أشننخدب يمدرسننان لقم ن ينني لريننة ل نرأي ا له ييننر ،اهنني أعمنند همننمم كلمنند

عمليد

يي طري

هاطيم معدئ لسل ا لميمقرطينة علني لصن يمين لناطني ا لنمالي اهشنك كلمند عقيند
لهنمية".

2

يهرجننع قنني لهسنندمح  ،ه كننس يالنناح جا نننب مننن أزمننة مه ننممة أي نندم لهنني يا جمنند
لنظنند ل نندلمي ،سننا ء ينني عل ن لقنني أا ينني ل لقنند

لسيدسننية ا القهصنندمية ا لثقدييننة ،يم نننى

آخر ،إن سيطرة قي لسا  ،ا لمن رج لخطير لذي هخذهه ل المة يسيب ةلية للييرلية لجميمة
على القهصدم ا لسيدسة ،مي

لش اب ثمنه على لص يم أخلقي ،اهفشي لمظندل ا لهفندا

يين لندس ا لش اب ،ا لنزا لمهزيم نلا سه مد
يي هذ لسيد

لقاة لل

ل دلمي ي يش ل دل ل ريي لدال

أش ننكد عننننف ين ننرمي أا جمن نندعي أا نفجننندر

لنزعد .3

لهقدن ينس مها هر قم ههخذ أليدنند

جهمدعين ننة ،ا رهف نند م ننمال

لجريم ننة يمخهلنننف

أش ننكدلمد ،اه ننا م نند أث ننر يش ننك ميدش ننر اعمين ن عل ننى لي نندة ع ننمم مهزي ننم م ننن أي ننرم ا لجمدع نند

ا لطا ئننف ،اأصننيح يمننمم لمنظامننة لهقليميننة أا للميثننة للقنني لهنني رهكننز عليمنند إلننى لننم آلن
لاينند

الجهم نندعي لمننذه لمجهم نند  ،اه ننام أس ننيدب هننذ اللهق نندن إلننى عا من ن مه ننممة هكهف نني

لمرسة يدإلشدرة أا لهاقف عنم أهممد.

1

 -لشيكة ل ريية للهسدمح  ، 1177،ملي همرييي " مقممنة يني لهسندمح ا للن يني العهقندم" ،مركنز ر هلل لمرسند

ر هلل ،يلسطين ،ب3
 - 2لشيكة ل ريية للهسدمح ، 1177 ،مرجع سدي  ،ب2
 - 3مركننز ر هلل لمرسنند لقننا النسنندن  ،1173 ،لهقريننر لسننناي لخنندمس للهسنندمح  ،مركننز ر هلل لمرسنند
هلل ،يلسطين ،ب 17
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لقنا

لقننا

إلنسندن،

إلنسنندن ،ر

أوال ،العوامل السياسية
لمقصام يدل ا م

لسيدسية هي هلنت لهني هلنع إلطندر ل ند لنذي يلنمم علقنة لمالنة

يندأيرم ا لمجهمننع .اهنا إطنندر قنندناني يلنيطه لمسننهار ا لهشنري د  ،اهنميره لمؤسسند

للدكمننة

يي هذه ليلم أا هلت.
إن هقلننب لممدرسننة لميمقرطيننة ينني أةلننب ليلننم ن ل رييننة إلننى أقصننى لننمرجد  ،اعننم

هلق لدلة النهقد

لميمقرطي لسلمي يي أي ا لنمة منمند يدسنهثندء هنانس أن ،ج ن منن هنذه

لمنطقن نة نماذج نند س ننلييد ي نني ل نندل  ،خدص ننة اأنم نند هلهن ن

لص ن يم لننمالي ،لسننيمد أثيههننه مخهلننف هقنندرير لمنظمنند

لميمقرطي ...ايي أجا ء ةيدب للريد
هخندذ لقنرر

لمخهصننة ينني قينندس للريننة ا لهقننم

أسدسية ا مهمدن كرمة لما طنين اعنم هشنريكم يني

لمه لقنة يمصندئره  ،ههن ز ل لقند

يمه ننم ذل ننت ليش ننم علق ننة هن نؤالء يمؤسس نند

لمرهي ننة أخيننرة ي نني ه ننذ لمج نند عل ننى

لننيس يقنط ينين لمنا طنين اأنظمنة للكن  ،ين

لمال ننة ارمازه نند ،ايي ل ننم ل نني ا .يدالس ننهيم م ال

يقنناا يقننط أسننس لمالننة ،طا نمنند يخننرب أيلنند لنظنند الجهمنندعي .ايمنند أن لمالننة لمسننهيمة ال
ههسدمح مع ما طنيمد ،يإنمد هنهج يي لغدلب ما طنين ةير مهسدملين.1
ثانيا ،العوامل االقتصادية واالجتماعية
سنناء هازيننع لثننرا

ا لهكدرهنند مننن قي ن يئننة مهسننلطة مننمخ رئيسنني مننن مننم خ ه مي ن

لش ار يدلظل  ،اهغذية لصر يين لفئد

ا لطيقد  ،اهفجير لهندقلد

لظننا هر مهننايرة ينني م ظ ن لننيلم ل رييننة ،رة ن لننمار لهنندريخ لننذي لدال ن

الجهمدعية .اك هذه

لاسطى يني مجند لمدينة السنهقرر ،ا لهقلين منن لهمندال

ننمال ثنار

أكثر ،أن ييه همميم لقاهم الال م الجهمدعي .لذلت كدن

اال هز لدال

أن هقننا يننه لطيقننة

لفقنرء ا لمممشنين.2

طا ذ كدن السهيم م لسيدسي يثير ةلب لنخب أكثر من ةيرهد ،يلك مرجة لاعي ا لرةينة يني
هقدس لسلطة ،يإن لظل القهصدمي هم عيدهه لمجهم ية أاسع ،اش ار لنندس ياخزهنه لميدشنرة
أسننيدب قهصنندمية ا جهمدعيننة أكثننر يكثيننر مننن هلننت لهنني ة نذهمد العهينندر
يدللريننة .ي ن إن لكثيننر مننن لثننار

1
2

لسيدسننية لهنني سننهممي

ل صنيدن ا لهمنرم

لسيدسننية لمه لقننة

إلطدلننة يدلسننلطة ،رهكننز علننى

 -لزايير ،عراس ، 1118 ،ل رب ا لهغيير ،مجلة مخير لمين ا لمجهمع ،ل مم أا  ،لجزئر ،ب29

 -لمصري طدهر " 1171 ،لدلة لهسدمح يي ل دل ل ريي"  ،لشيكة ل ريية للهسدمح ،ر هلل ،ط ،7ب777
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أالنند

الجهمدعيننة للسننكدن ينني عمليننة هلريلننم اكسننيم لصنندلح لثننارة ا لهغييننر .اينني هننذه

لثار الدال

ل صيدن كشف

لجمدهير عن مخزان مخيف يي مجد عم لهسدمح.1

ثالثا ،العوامل الدينية الثقافية
يشك

ناعية ل لقد

لمندح لثقديي ا لنميني يني أي مجهمنع إلطندر لرمنزي لمنؤثر يشنك ميدشنر علنى
يين أيرمه ،أا ييننم اينين لمقيمنين ينين ظمنرنيم  .يدلثقدينة هصننع صنارة آلخنر
لهني

لما صدليمد ،ا لهي يي لنؤهد يلنمم لماقنف مننه امنن م هقم هنه امنن سنل لقني ا ل ندم
يؤمن يمد هذ " آلخر".
ايي هذ لسيد  ،يللنظ ين ن لمجهم ند

ل ريينة هني مجهم ند

ثقديينة امينينة يدمهيندز،

ليث هل نب ل قدئنم مار ليايند يني ليندة أينرم ا لجمدعند  .اقنم زم هنذ لنمار هسندعد اللنار

خننل

ل قننمين لمدلننيين ،ممنند ج ن

لننمين مننؤثر ينني كثيننر مننن ألننم ث ا لهطننار

ا الجهمدعية 2.ي ا هذه ألم ث هسم
لهفننده يننين ي ننا مكاننند

يدلهاهر ا ل نف ،اي لنمد آلخنر خلن أا عمن سناء

لمجهمننع لا لننم .اال شننت ينني أن لكثيننر مننن هننذه ألننم ث كدن ن

ارءهنند ما ي ننع سيدس ننية ،إال أن العهي نندر

لميني ننة ق ننم كدنن ن

لماراثة من جمة ،أا يلك لهنا لميني لقدئ يي لمندط

أجنيينة مكثفنة .ايمند أن لهسندمح هنا إلنما له يينر
يإنه يه ثر ييقية مكاند

لسيدسننية

لدلننرة يق نناة نهيج ننة لثقدي ننة لميني ننة
لهي هشمم نزعد

عرقية اهمخل

لثقديينة يلكن كاننه قيمنة أخلقينة القاقينة

لمنظامة لثقديية ا لقيمية ،سا ء سليد أا إيجديد.

ييمد يلخب لمكهار عيم هلل هركمدني هرجع ثقدية لهسدمح يي ل دل ل ريي ل سيدب لهدلية:

3

 -7هرجع لفكر ل لمي لصدلح لفكنر لخريني  ،يني لناء لهشنيث يمرج ينة مدلناية اكن ن
لمدلي يلك للدلر ا لمسهقي .

 -1هص نندعم نزع نند

لهط ننرف ا له ص ننب  ،اهزي ننم عملي نند

إلره نندب له نني ههمس ننح يدل ننمين

للنيف ،ا رهفد مرجة ل نف لذي صدلب لمعاة إلى لمالة لمينية  ،يي لاء ةيندب

المرت للهننرث ل رينني إلسننلمي ينني كمدلننه اصننرعدهه ا خهليدهننه اه ننممه ينني هناعننه،

يسيب ةلية لاعي أصالي لنقلي على لهفكير.

1
2
3

لقا

 لمخليي ملمم ، 1171 ،رؤية يي لا قع ل ريي ،مجلة هسدمح ل مم  ، 37مركز ر هلل لمرسد لمصري ،طدهر ،1171 ،مرجع سدي  ،ب711 -هركمدني ،عيم هلل ،1112 ،شكدلية لثقدية يني زمنن مهغينر ،ننماة " لثقدينة ل ريينة ا لهلنميد لرهننة " ،لجم ينة لهانسنية للمرسند

لماليةhttp://www.mokarabat.com/s581.htm ،
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 -3نظنرة لخطنندب لثقننديي ل رينني لم دصننر ينني ي ننا أنمدطننه لمرج يننة ،للللنندرة لغرييننة
يدعهيدرهد للدرة مدمية ال يجاز القهيدس من أيكدرهد ،ها خطندب من زا ملندم ل ملينة

لا ر لثقديد

 -1لمجهم نند

لهي م ر طا

لهدريخ .

ل رييننة لن هصننيح ي ننم مجنندال إلنهنندج ل لننا لنظريننة ا لم نندرف ل مليننة ،كمنند

كنندن للنند مدلننيد ينني عصننار الزمهنندر لهنني شننممهمد لللنندرة ل رييننة – إلسننلمية،
اكمنند هنني للنند ينني لمجهم نند

للميثننة لهنني هلالن

مخهلننف يننرا لم ريننة ا لثقديننة ،يقننمر منند شننهغل

إلننى مصننمر لإلنهنندج لفكننري ينني

علننى نفسننمد يدلننمرس ا لهللي ن

ل لمنني

ايدلنقم ا لفلب ل قلني.

 -2ل لقننة لخدطئننة يننين لمسننهايين لثقننديي ا لسيدسنني ،أا لقطي ننة ل ميقننة يننين أصننلدب
لرأي اأصلدب لقرر.

ياصف لمجهمع ل ريي لينا يلن علنى أننه " مجهمنع شنميم لهننا يني ينيهنه ا نهمدء هنه

الجهمدعينة ،أيناي ي ندني مننن لنزعنة السنهيم مية علنى مخهلننف لصن م ،مرللني ،نهقندلي ،هرثنني:
ههجدذيه للم ثة ا لسلفية ،شخصدني يي علقدهه الجهمدعية ي يش لهنى لاقن

منند قين

لمرللننة لصننندعية ،ا لهكنالاجيننة ايدلهنندلي مرللننة منند قين

للدلنر مرللنة

للم ثننة ،1ايؤكننم عزمنني يشنندرة

على أن لفكر لاطني ا لقامي ا ل ريي هنا يكنر ريفني أا هرينف  ،يدلمميننة هريفن

هندقلنند

انشن

م مند

مه ننممة  ،ينندلمجهمع ل رينني ا لفلسننطيني خدصننة ل ن يطننار ثقديننة ينندلم نى للننميث ...

اليهقدمهمنند للممنيننة ا لصننندعية إلنهدجيننة ،يلننيس مننن لسننم اصننف أنظمننة إلنهدجيننة ينني لننما
ل ريية ي نمد قطدعية أا رأسمدلية أا شهركية ،أنمد يي لا قع هجمع ينين هنذه أنظمنة يني ظن

صيغة مركية مع مللظة أن ل دئلة هشك عصب إلنهدج القهصدمي.2
التسامح في فلسطين

ي خننذ مفمننا لهسنندمح ينني يلسننطين أي نندم مخهلفننة ،هيننما مندقل نة أليدننند لا قننع لالننع
لفلسننطيني ،الكنمنند ليسن

كننذلت ،أن لهسنندمح ال ي ننني مطلقنند قيننا لظلن الجهمنندعي أا هخلنني

لمننرء عننن لقاقننه لمشننراعة يكديننة صننارهد لسيدسننية منمنند ا الجهمدعيننة ا القهصنندمية اةيرهنند ،أا

ع ننن أيك نندره أا أن يهم نندان يم نند ،أن لهس نندمح ال ي ن نني لهفن نريط ي نني للق ننا

لمش ننراعة للشن ن ب

لفلسطيني ،ي ي ني ن ثقدية لهسدمح هي ليمي عن ثقدية ل نف ا إللغدء ا لهمميش.

 - 1يركد  ،للي  ،7892 ،لمجهمع ل ريي لم دصر يلث سهطلعي جهمدعي ،مركز مرسد
ب79-73
 - 2يشنندرة عزمنني ،1111 ،سننؤ لمايننة ينني خطنندب ثقننديي مقنندرن ،جريننمة أينند ملل ن لننميا ن  ، 1111/2/12ر هلل  ،يلسننطين ،
لالنمة ل ريينة ،ط ،3يينرا  ،لينندن،

ب3
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يقم لهدريخ لفلسنطيني عينر صنفلدهه صنار مشنرقة للهسندمح علنى أرا لفلسنطينية مننذ يجنر
له نندريخ ،اي هي ننر لهل نندن يلسن نطين لل ننميدند

لس ننمداية لثلث ننة ( ليمامي ننة ،لمس ننيلية ،إلس ننل )

نماذجد مشرقد يي هدريخ هذه أرا لهي سهطدع

لهصيح قيلة لم جمي د .

أن هجمنع كدينة لمالنمين يندهلل يني أكنديمند،

اه هير يلسطين على مر لهدريخ عنا ند للهسندمح اقينا آلخنر ،يدلمسنلمان ا لمسنيليان
يني يلسننطين شننكلا علنى لننما شن يد ا لنم  ،يشننهركان ينني لييئنة لثقدييننة ا لللنندرية ا لسيدسننية
نفسننمد الم ن هطل نند

مشننهركة امسننهقي ا لننم ،الن يكننن خننهلف لننمين ينني يننا مننن أينند سننييد

لنننز أا شننقد  ،اه ن عدشننا م نند منننذ  72قرننند اخننل هننذه لفه نرة هرسننخ

يينننم ثقديننة له ننديش

ا لهننر الخننر ايظمننر ذلننت ينني ل ميننم مننن أاجننه للينندة منمنند هسنندكنم ينني نفننس لقننرا ا لمننمن
ا اللينندء ،ينندلهازيع لسننكدني يظمننر هركييننة سننكدنية ال ه همننم علننى لننمين ،كمنند أنم ن خهلطننا ينني
الجهمدعيننة ا لهريايننة ا لسيدسننية ،يدلش ن ب لفلسننطيني ش ن ب ا لننم ينهمنني إلننى أرا

لمؤسسنند

ا ل ن ننمة ،يجم ن ننه لهش ن نندرت ا له ن نندان عل ن ننى كدي ن ننة أصن ن ن مة الجهمدعي ن ننة ا لثقديي ن ننة ا القهص ن نندمية
ا لسيدسننية ،اقننم ظمننر ذلننت جلينند ينني لهنندريخ لم دصننر لفلسننطين سننا ء كنندن ذلننت ينني لشننهد

مؤسس نند

ل من ن

منظم ننة لهلري ننر لفلس ننطينية أا ي نني ل ننم خ ي نني مؤسس نند

لسيدسية ا لاطنية.1

ينني

لن ناطني ا الل ننزب

أمد عن لماقف منن لميدننة ليمامينة اأهيدعمند يلن هكنن لنمي لفلسنطيني أينة مشنكلة منن

له دم م مد القم كدن له دم م مد على عهيدر أنم أصلدب مين سنمداي مثن
يلسننطين ،الكننن لصننر
ل لقنند

لمسنيلين يني

لسيدسنني يننين لفلسننطينيين ا السننرئيليين قننم لقننى يظللننه علننى طيي ننة

لمينيننة يننين لمسننلمين ا ليمننام مننن جمننة ايننين لمسننيليين ا ليمننام مننن جمننة أخننرا...2

لذلت ل يكن ةرييد اال مفدجئد مد لملهه اثيقة السهقل

لهي أقرهد لمجلنس لناطني لفلسنطيني

ي نني ماره ننه لهدسن ن ة عش ننر ي نني لجزئ ننر  ،7899ا له نني ه هي ننر يمثدي ننة مع نناة صن نريلة للهس نندمح
لفلسطيني من خل ي ا ل يدر
(علننى أرا لرسنندال

لليهة لهي ارم

يي لاثيقة .

لسننمداية إلننى ليشننر ،علننى أرا يلسننطين الننم لش ن ب ل رينني

لفلسطيني ،نمد اهطار ،اأينم اجنامه إلنسندني ا لناطني عينر علقنة علناية ،لهني ال نفصند

ييمد اال نقطد يين لش ب ا أرا ا لهدريخ ...إن مالة يلسطين هي للفلسنطينيين أينمند كندنا ا
 - 1لقصنراي يركند  ،اجمند خلنر ،1177 ،ميندم للنا ر ينين أمينندن يني ظن
يلسطين /http://blog.amin.org/najeebfarraj/2011/01/09
2

 -لمرجع لسدي
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لنزعند

(يلسنطين نماذجند)  ،جدم نة يين

للن ،

ييمنند يطنناران هننايهم لاطنيننة ا لثقدييننة ،ايهمه ننان يدلمسنندا ة لكدملننة ينني للقننا  ،اهصنندن ييمنند
م هقننم هم لمينيننة ا لسيدسننية اكننرمهم إلنسنندنية ،ينني ظ ن نظنند ميمقرطنني يرلمنندني ،يقننا علننى

أسنندس لريننة لن أري الريننة هكنناين ألننزب ارعديننة أةلييننة لقننا
أةليية ،اعلى ل م

أقليننة ا لهننر أقليننة قننرر

الجهمدعي ا لمسدا ة اعم لهميينز يني للقنا

ل دمنة علنى أسندس ل نر

أا لمين أا للان أا ينين لمنرأة ا لرجن  ،يني ظن مسنهار ينؤمن سنيدمة لقندنان ا لقلندء لمسنهق

اعلى أسدس لايدء لكدم لهرث يلسطين لرالي ا لللدري يي لهسندمح ا له نديش لسنمح ينين
أميدن عير لقران (.1
يمأ

مرللة جميمة يي ل لقد

يين لمسيليين ا لمسنلمين ،منع مخنا لسنلطة لاطنينة

لفلسطينية عد  7881اه هير يي نا لي كثيرة سهمرر لمد مأب علينه لشن ب لفلسنطيني ،امنن

نا لي أخرا خذ

منلى مؤسسدهي ،يدلهسدمح يي يلسطين سهنم لى رصنيم هندريخي كيينر منن

لهسنندمح ا له ننديش لمشننهرت ،يقننا علننى لسيدسننة لاطنيننة لهنني هينهمنند لسننلطة لفلسننطينية ينني

لمس ننهار لفلس ننطيني اي نني من نندهج له ننمريس ااس نندئ
الس ننهقل م ننن مالال

للهس نندمح لي ننث كفلن ن

الع ننل لمخهلف ننة ،ليؤك ننم م نند لمله ننه اثيق ننة

لم نندمة ( )79م ننن لق نندنان أسدس نني لفلس ننطيني

لم ننم  ،1113لريننة ل قيننمة ا ل ينندمة اممدرسننة لش ن دئر لمينيننة مكفالننة ش نريطة عننم إلخننل

يدلنظنند ل نند أا آلم ب ل دمننة ،اجنندء

لمنندمة ( )78منننه لهؤكننم ال مسنندس يلريننة لنرأي ،الكن

إنسنندن لل ن ينني له ييننر عننن أريننه انشنره ينندلقا أا لكهديننة أا ةيننر ذلننت مننن اسنندئ
لفن مع مرعدة ألكد لقدنان.2

له ييننر أا

خالصة الفصل
ممنند سنني نخلننب إلنني أن لهسنندمح مكان ند أصننيل مننن مكاننند

لثقديننة لفلسننطينية ا لهنني

لملهه على مم ر هدريخمد لممهم منذ لاجام لكن دني على هذه أرا ،اأن يلسطين هي لمالة

لاليمة ا ليق ة لاليمة لهي يهلمد لمسلمان يسل اليس يلرب اسنطرا منن خللمند نماذجند

لله ديش لين سل أب صفرنياس يي

لمقمس للخليفة عمر ينن لخطندب ،لنذي سنطر يدل منمة

ل مرية مثدال يلهذا يه يي لهسدمح اقيا آلخر ا لملديظة عليه اعلى لقاقه.

طا ن الس ننل ك نندن سن نيدقد ي نني رسن ن ملم ننح لهس نندمح كم نند ج نندء ي نني اثيق ننة إع ننلن لمي نندم يشن ن ن
لهسدمح ،اقم جسمه ا ق د قي قران مل سا ء يي ما قف لرسا ﷺ ،لين ينهح مكنة ينا
 1مركن ن ن ن ن ن ن ن ننز لم لامن ن ن ن ن ن ن ن نند لن ن ن ن ن ن ن ن نناطني لفلسن ن ن ن ن ن ن ن ننطيني (اين ن ن ن ن ن ن ن نند) ،1177 ،اثيقن ن ن ن ن ن ن ن ننة عن ن ن ن ن ن ن ن ننلن السن ن ن ن ن ن ن ن ننهقل
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741
2

 -لقدنان أسدسي لفلسطيني لم م ،1113
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لفلسن ن ن ن ن ن ن ن ننطيني،7899،

خدطننب مننن قنندهلاه اأذاه ي ن( ذهيننا ينندنه لطلقنندء) ،أا مننن خننل

ليث أشدع

لمالة إلسلمية أجا ء لهسدمح ا له ديش لك

إلثنيد

لنمنناذج لمشننر ينني أنننملس
ا أعر .

اأن هرجع قي لهسدمح يي ل دل ل ريي  ،هكمن يي السهيم م ا لهمميش ا القصدء لذي

مدرسهه أنظمة ل ريية لهي جدء

ا لسيطرة شكل
لهي مارس

يخلفية عسكرية هفهقم لقي لميمقرطية  ،اهنؤمن يقني لميمننة

لم ا أا يي هم قي لهسدمح يي لثقدية ل ريية  ،إلدية لسيدسة النغل

يل

لما طن يلجة أمن لقامي أا لناطني ،اقنم ل ين

مار يني ه زينز لطدئفينة

ا السننهيم م ينني عدلمننند ل رينني  ،يلنندف إليمنند ةننل ينندب الجهمنندم ينني السننل ممنند ج ن مننن
س ننطاة لمدل نني ي نني ل نناء رهف نند نس ننية أمي ننة ا لهخل ننف القهص نندمي ه نني لمس ننيطرة عل ننى ق نني
للم ثة ا لهقم .
شك

القهل

لذي مدرسهه عصديد

للركنة لصنميانية ا لمنؤ مرة لمالينة علنى لشن ب

لفلس ننطيني ي نني هرج ننع ق نني لهس نندمح ا لميمقرطي ننة ياج ننه ع نند ي نني إط نندر لص ننر م ننع الل ننهل

إلسرئيلي لهلقي

لخلب ا السهقل

لاطني ،ليث هرج

كدية لقلديد أمد قلية لهلنرر

لاطني لممف أسمى للش ب لفلسطيني على خهلف مشدريه ايئدهه.
إن مفما لهسندمح الينم لهجرينة إلنسندنية لطايلنة النيس منرمه إلني ثقدينة مان ةيرهند أا

للنندرة مان سننا هد ،اأن لهجريننة إلنسنندنية ينني هطننار اهننرك مسننهمر يليننث هفلنني ينني نمديننة
لمطنندف إلنني ك ن منند مننن ش ن نه إعننلء قنني النسنندنية ا نهصنندر لخيننر علننى لشننر مممنند سنندم أا

هجيننر ،اعليننه يننإن لخننط إلنسنندني مننن عمننر ليش نرية يؤكننم يمنند ال يننم مجنندال للشننت ،أن لظل ن

ا لقمنر ال يمكنن أن يسننهمر ،اأن لسنيدمة يقننط هني لقني النسنندنية لفطرينة لهنني يطنر هلل النسنندن
عليمد اهي لملية ا لهسدمح اليس لصر ا لهندلر.

يذلت يكان هذ لفص قم أجدب عن لهسدؤ لذي طرلهه لمرسة لا مفما لهسدمح
امجدالهه اجذراه يي لثقدية ل ريية إلسلمية عدمة ا لفلسطينية خدصة.
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الفصل الثالث
التحوالت السياسية يف احلقل السياسي
الفلسطيني
المبحث األول :المشهد السياسي الفلسطيني -لمحة تاريخية ()4993-4948

المبحث الثاني :التحوالت السياسية في المشهد السياسي الفلسطيني مرحلة أوسلو (-4991
)0222

المبحث الثالث :انتفاضة األقصى وتغيرات جوهرية في المشهد الفلسطيني ()0222-0222

المبحث الرابع :صعود اإلسالم السياسي وانقالب في المشهد السياسي الفلسطيني (-0222
)0241

مقدمة
يننمأ

ملمننح للقن

أرا يلسطين ،ليث كدن
من خل

لجم يد

لسيدسنني للننميث ينني لهشننك عقننب يننرا يريطدنينند اصننديهمد علننى
ليم يد

أالي لهشك

ألزب لسيدسية يي يلسطين ا لهي هيلنار

إلسلمية لمسيلية ك ا همظمر لقيقي على أرا لفلسنطينية لما جمنة

النهم ب ليريطدني ا لمخطط لصمياني لمندمف لهماينم يلسنطين عقنب مدطنة للثند عنن هفدقينة

سديكس –ييكنا  ،7872ا عنلن يلفنار يني ل ند  ،7871امننذ هلنت لللظنة لفدرقنة يني لهندريخ
لفلسطيني ،ا لهلاال

يشمم مهغير عميمة يف

لسيدسية ه صف يدللدلة لفلسطينية ،اال يز للقن
هم خ

لسيدسني لفلسنطيني

لقاا القليمية ا لمالية يي لش ن لفلسطيني لهى أن .

يهننندا هننذ لفص ن ينني أري ننة ميدلننث مدهيننة لهل ناال

لسيدسننية ينني للق ن

لفلس ننطيني ،لي ننث يهن نندا لميل ننث أا لمل ننة هدريخي ننة ع ننن للقن ن

 7879الهى  ،7883يي لين يهندا لميلث لثدني لهلناال

خل مرللة أاسلا ،أمد لميلث لثدلث ييهندا لهلناال
 ، 1112ايهندا لميلث لريع لهلاال

لسيدسنني

لسيدس نني لفلس ننطيني من ننذ

لسيدسنية يني للقن

لفلسنطيني

يني لناء نهفدلنة أقصنى -1111

لسيدسية عقب ص ام السل لسيدسني لقمنة لمشنمم

لسيدس نني لفلس ننطيني  ،1112ام نند هله نند م ننن أل ننم ث امهغي ننر عدص ننفة ي نني للقن ن
لفلسطيني .
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لسيدس نني

المبحث األول

التحوالت في الحقل السياسي الفلسطيني  -لمحة تاريخية ()9111-9191
جدء ليريطدنيان إلني يلسنطين ايني ج ينهم هصنريح يلفنار ،اهنمي

لصنمدينة إلني لنيلم

ايي أذهدنم إقدمة لاطن لقامي ليمامي  ،امن ث لمالة ليمامينة  ،جندء لطريندن لني مل م ند

ينني هننميير أمننر هش نريم لشن ب لفلسننطيني اسننليه أرلننه ،اكنندن علننيم سننهخم مخهلننف لاسنندئ
ا أسدليب من لي امندار اهلطي لينية القهصدمية ،اقاة مسللة منن أجن
لمنشننام ،اقننم نفننذ لطرينندن خططممنند يخطننى لثيثننة لهننى آل ن

إسرئي على أنقدا لش ب لفلسطيني " . 1
ريل

لاصنا للمنمف

أمننار للصننمدينة اقدم ن

مالننة

يريطدنيد ياصفمد مالة نهم ب علنى يلسنطين مننذ ليم ينة العهنرف يندن لمجهمنع

لفلسننطيني يشننك شن يد أا أمننة ،إذ كنندنا ي ريننان لفلسننطينيين ينني اثنندئقم لرسننمية ،يدلجمدعنند

ةي ننر ليمامين ننة ،اك نندنا يين ننرران ريل ننم مننننح لقي نندمة لفلسن ننطينية ص ننفة همثيلينننة ين ن ن لمجهمن ننع
لفلسطيني ال يملت ينية طيقية منهظمة.2

يريطدني نند عل ننى س ننهرهيجية ( ي ننر هس ننم) ي نني له دمن ن م ننع أل ننزب ا للرك نند

عهم ننم

لسيدسننية ينني ذلننت لاقن

ا لهنني كدنن

هقنا علننى أسنندس عنندئلي اجمنناي اعشنندئري ،ليننث عملن

علنى هشننجيع ألننزب م درلننة لللركنة لاطنيننة ينني ذلننت لاقن

ا لهني كنندن يقامهنند للنندج أمننين

للسيني منذ ل د . 7818اذلت يقصم ما جمة لش ار لمهندمي لم دمي ليريطدنيند ا لسندئم يني

للركة لاطنية.3

مرحلة االنتداب وتشكل الحقل السياسي الفلسطيني 9191-9191
جدء

نش ة ألزب لفلسطينية يي ل شريند

امالي ملطرب ،ا لذي يماره ن كس على أم ء
 -7أن ألزب نش

من لقرن لمدلي يي ظ مندح إقليمي

الحزبي

يي يلسطين  ،امن أيرز ململه:

يي ظ لكامة نهم يية ةير اطنيةا

 -1اأن لاسط ل ريي ا إلقليمي كدن يمر يلدلة من اللطرب ا لفالى لسيدسيةا

1

 -قدس ن  ،عيننم لسننهدر ،7881 ،لقينندمة لفلسننطينية قي ن

3

 -لمرجع لسدي  ،ب28

ل نند  7819اأثرهنند ينني لنكيننة  ،مكهيننة لرسنندلة ،ط ،7نننديلس ،يلسننطين ،ب

71
 - 2لصنندي  ،راز منندري ،7893 ،لفللننان لفلسننطينيان مننن القننهل إلنني لثننارة ،هرجمننة خدلننم عديننم ،مؤسسننة أيلنندث ل رييننة ،م ر
لمثلث ،ط ،1ييرا  ،ب27
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 -3ملننداال
ل من

إعنندمة لهشننك كدنن

ملكامننة مننن قين أنظمننة ال ي ننا عليمنند كثيننر ينني مجنند

ل نناطني اممم نند يك ننن م ننن أم ننر يق ننم أسننس ي نني ه ننذه لفهننرة ع ننمم م ننن لجم ي نند

ا ألزب ا لسيدسية كدن أالمد ظمار لجم ية السلمية لاطنية1ا

 -1كمنند اشننمم

مجماعننة مننن لهطننار

مرللننة لثلثينينند

هطننار لرؤيننة لسيدسننية لننما لفلسننطينيين  ،كمنند سنندهم

أسننس جميننمة ،مننن يينمنند ه كننم رجنندال

للشن ب لفلسننطيني  ،ا رهفنند اهينرة ل من

أسدليب نلدلية جميمة طا لسدس جي

علننى

لسيدسننية لهنني سنندعم

ينني خل ن ه مميننة لزييننة علننى

للركننة لاطنيننة أن يريطدنينند هنني ل نما أكيننر
لميلامدسنني لفلسننطيني  ،ا لهفكيننر لجننمي ينني

لشنيدب ن أسنلاب لمجلسنيين ا لنشدشنييية لن ي نم

يندسب طيي ة لمرللة لنلدلية.2

ط أر هلا خطير على مسدر للركة لاطنية لفلسطينية ،ينمء منن ل ند  ،7811قدمهند
إلي لصر لا قلديد هدمشية على لسدب أم ء لاطني ل ند  ،اكدنن

ينم يد

هنذه لظندهرة

لننين نش ن لصننر يننين عنندئلهي للسننيني ا لنشدشننييي ،لننا رئدسننة يلميننة لقننمس ،الننا رئدسننة
مجلننس اليهنندء إلسننلمي أعلننى ،اهننا لصننر
لفلسن ننطينية  ،لين ننث نلن نندز عن ننمم من ننن ل ن نندئل

لننذي نل ن إليننه لكثيننر مننن لقيدئ ن ا ل نندئل

من ننع آ

لنشدشييي ،اةم لهنديس ا للد يين لطريين يي ك
سهمر إلي مد ي م ذلت يكثير.3

 ، 7832ي

للسن ننيني ا نلين نندز عن ننمم آخن ننر من ننع آ

لما قف لسيدسية لللقنة لهنى قيند ثنارة

يجمنع ل ميننم مننن لكهندب ا لمرسننين علننى أن لصنرعد
لمشمم لسيدسي لفلسطيني يي ذلت لاق

" يي ذ
صرعد
همثل

لاق

لنذي كدنن

ليث شكل

هنمار يينه صنرعد

ن كدسد

ل دئليننة هنني لسنمة لسنندئمة ينني
خطيرة على أمة ا لقلية،

عدئلينة علنى مسنهاا للجننة لهنفيذينة ، 4كدنن

مثلمد همار على مسهاا أق عمامية الكنمد أخطر على أمة يي ن كدسدهمد اعمقمد،
يني ل لقند

ينين للسنينيين ا لنشدشنييين  ..القنم سنهغ

ليريطندنيان لخليند

ل دئلينة

اعملننا علننى زينندمة شننه دلمد المننذ لنندالا أال ينلنندزا لطننرف مان آخننر ،اعملننا علننى عننم ميننع
أي طننرف م ننم نلننا سننلات طري ن يننندها سيدسننهم  ،أي ن للننرب ليريط ندني همث ن ينني أن
 - 1ما س ،يمم نني  ،1171 ،خلي نند
لمجلم ،79ب2
 2لسدسيدن ،مدناي  ،7891 ،لصر

أل ننزب لفلس ننطينية ي نني يهن نرة النه ننم ب ليريط نندني  ،7832-7811مجل ننة جدم ننة أقص ننى،
لسيدسي م خ

للركة لاطنية لفلسطينية ،منشار

لييدمر ،لقمس ،يلسطين ،ب21

 - 3أسط ريدا ،مرجع سدي  ،ب718
 - 4لماس نناعة لفلس ننطينية "، http://www.palestinapedia.net ،1112 ،للجن ننة لهنفيذي ننة :ا له نني هن ن هش ننكليمد م ننن قين ن لم ننؤهمر
ل ريني لفلسنطيني لثدلنث ا لنذي عقنم سننيع مار ينين عندمي  ، 7819-7878ا نهخنب يني مارهننه لثدلثنة لجننة لهنفيذينة يرئدسنة ماسننى
كدظ للسيني رئيسد  ،اعلاية عدرف لمجدني  ،اسليمدن لفدراقي اةيره  ،،للمزيم يرجى الطل على لماساعة لفلسطينية "
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هكننان م درلننة أي طننرف إذ رةننب ينني لم درلننة لننمن إطنندر شننكلي ال ي نؤثر علننى لسيدسننة
لمن نناي هنفي ننذهد ،الم ننذ ه م ننما إعط نندء منص ننب اليه نندء ارئدس ننة لمجل ننس أعل ننى للل نندج أم ننين
للسننيني علننى لننرة مننن أن شننراط لهرشننيح ل ن هكننن هنطي ن عليننه ،الكننن لسننلطد

مدرس

آ

ليريطدنيننة

لغاطمد يليث يكان منصب للدج مين يني ما جمنة رئدسنة يلمينة لقنمس لهني يلهلمند

لنشدشييي ،ا سهخم ك طرف منصيه لهلقي أةرا شخصية عدئلية.1
ش ننمم لمجهم ننع لفلس ننطيني خ ننل لدل ننة لص ننر

سهقطدب عدئل

من مخهلنف أنلندء يلسنطين ،يقنم كدنن

لطريين لمقمسنيين ،يدنقسنم

لل نندم ي ننين لطن نريين ي نني ذل ننت لاقن ن
ل ندئل

لمهخدصنمة هنلندز إلني ألنم

ننديلس منثل إلني مجلسني ام ندرا يخطناط مها زينة منع خليدهمند
لننيلم ينني صننر يننين أقطنندب

ل دئليننة اكننذلت جنننين ا لخلي ن اك ن قريننة يلسننطينية ،ليننث كدن ن

لجده ا لثنرء ،ايقنى لفقنرء ا لنذين ال مصندلح قيلينة لمن أا قهصندمية ييلثنان عنن سني يلهجئنان
إليمد من أج خلب يلمه  ،اقم شمم لا قع لفلسطيني ثلثة هيدر :

2

 -7تيار األغلبية :ا لذي شهمر يدس لمجلسيين يزعدمة عدئلة للسيني لمقمسية ممثلة يدللدج
أمين للسيني ،ليث ل لكه ا أيرم لمهلررين من لمشرا لصمياني ،منن لنرةيين
يدله دم مع يريطدنيد يشرط هخلى يريطدنيد عن معممد للمشرا لصمياني ،اكدنن
هذ لهيدر ذ

ه ثير يي أاسدط لريفية.

 -1تيار المعارضة :يزعدمنة آ

لنشدشنييي ممثلنة يرةنب لنشدشنييي ،الن يئند

زعدمنة

ممدثلنة للهيندر

أا  ،إال أنننه كنندن أشننم رةيننة ينني له نندان مننع يريطدنينند ،الن يهشننمم ينني رهننن ه دانننه م منند
يهخليمد عن مع لصنميانية اقنم هسندهل يني هنذه لنقطنة يني ي نا أليندن ،اكندن هن ثير

هذ لهيدر يي أاسدط أكثر هخلفد ا أكثر ملديظة.

 -3التيار الثالث :شكله لمه لمان من لفئد
يدلاسدئ

لاسطى ممن ل هجهذيم لم درلة ،الن يقهن نا

لهي يهي مد لمجلسيين ،ال يقيلا ماقف لمجلسيين لرةب يدله ندان منع يريطدنيند

أا لهى ممدمنهمد.
القم اص

أمر يدلقيدم

لسيدسية ل دئلية يي ذلنت لاقن

أج هصفية لخصا ل دئليين ،ليث ه سهئجدر ي ا قطد

1
2

يدسنهغل ثنارة  7832منن

لطر ا لمنلريين من قي ي ا

 قدس  ،عيم لسهدر ،7881 ،مرجع سدي  ،ب11 -ل ننارني ،ييصن ن  ،1113 ،ج ننذار لن نريا لفلس ننطيني ،لمؤسس ننة لفلس ننطينية لمرس ننة لميمقرطي ننة –م ننا طن ،ر هلل ،يلس ننطين،

ب181-182
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قدمة ل دئل

لهصفية خصامم مقدي ميل زهيم من لمد  ،يليث أصيح كثينران ي هقنمان ين ن

لثارة عيدرة عن لصاصية انمب اسلب ،اهذ مد يرممه خط كثيران يي لاق
مننن خننل

للدلر.1

ههيننع لمشننمم لسيدسنني ينني يلسننطين ذلننت لاق ن  ،يننما ا لننلد ي ن ن ل قليننة

ل شدئرية ا لجماية قم ه نقلمد إلي ل م

لسيدسي ا للزيي ،اهيمن

على أم ء ل ند للقيندم

لفلسطينية ممد ج لمد سييد ميدشر يي نقسند لمجهمنع لفلسنطيني ازيندمة همامنه لم خلينة لهكنان
مقممة لمد لمث يي نكية آيدر . 7819
" امننن لمندسننب إلشنندرة إلننى أن أاجنند ا لممننا لم خليننة لننما لفلسننطينيين قي ن
 7819ل هكن ندجمة عن أقلية اأكثرية مينينة أنمند كدنن

عنندئلي ،قيلنني ،مثن

ل نند

علنى أسندس لزيني يطيي نة املنمان

لصننر يننين للننزب ل رينني الننزب لننميد أي منند كنندن ي ننرف يدلصننر يننين

للسننينيين ا لنشدشننييين ،ام همننري لكايينند ام همننري لطننرييش ا لفهنناة ا لنجنندة ،طا ن لصننر
يينممنند هخننذ مسنندر قيليننة ه نريا آلخننر اهخانننه لمرجننة أن لصننر يننين لل نزيين لكيي نرين ينني
أع ننا  7838 – 7831ك نندن س ننييد أسدس ننيد لفشن ن

يمثدية مقممة لنكية .2"7819

لث ننارة رةن ن كثن نرة لل ننلديد ،ايدله نندلي كدنن ن

علننى لننرة مننن لهنننا ا له مميننة لسيدسننية لهنني شننكل

لمشننمم لسيدسنني ا للزينني ينني

يلس ننطين ،اه ننمم أش ننكدلمد ،لي ننث يلن ن مجم ننا أل ننزب لفلس ننطينية لمش ننكلة ل ننا لي  72ل ننزب
سيدسي اها مد ي طي ماللة ا لنلة علنى لهننا ا له نمم لسيدسني يني لثقدينة لفلسنطينية ،ال ن
أا هكاين سيدسي هشك يي للدلة لفلسطينية ها لجم يد

إلسلمية لمسيلية يي ممينة يديد

يه ندريخ  ،7879/2/7ي طنني مالل نة ا لننلة علننى هنناير ثقديننة لهسنندمح اقيننا آلخننر ينني للدلننة
لفلس ننطينية ،اأن ج ننذار ه ننذه لثقدي ننة ملهص ننقة ي نندلاعي ا ل قن ن

لفلس ننطيني ،إال أن لدل ننة لهن نندلر

ل دئلي ا السهقطدب للدم لذي شممهه لليدة لسيدسية مع لهخلف لشميم ،اسطاة عا م
لهقليميننة اه ن ثير

لهقسنني لطيقنني ،3إلنندية للننمار لننذي قدم ن

لفلسننطيني ،قننم أما اللقنند إلنني نلننرف ينني رؤيننة اعمن

لنفاذ

يننه يريطدنينند ينني هشننايه لنناعي

ألننزب ل دئليننة اهغيننب ثقديننة لهسنندمح

اقيمننه ينني لمشننمم لسيدسنني لفلسننطيني ،اهننا منند لننمث ينني يشنند ثننارة  7832اهاظيفمنند يدهجننده

 - 1قدس  ،عيم لسهدر  ،7881مرجع سدي  ،ب21
 - 2لننمي ي ،زهي ننر ،1172 ،لق ننا النس نندن ينني ظ ننراف س ننهثندئية  ..ن ننديلس نماذج نند ،مجلننة هس نندمح ،مرك ننز ر هلل لمرس نند
إلنسدن ،ل مم  ،27ب73
3

 -لارني ،ييص  ،1113 ،مرجع سدي ب181
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لق ننا

خممننة مصنندلح شخصننية علننى لسنندب لمصننللة لاطنيننة للشن ب لفلسننطيني ،ليننن كس ذلننت سننليد
على مسهقي

لقلية لفلسطينية.

مرحلة النكبة 9199-9191
عقننب قينند إسننرئي ينني ل نند  ،7819هخننذ

جميم يي م أن كدن

هه يصارة يطيئة قين

عمليننة طننرم لفلسننطيني مننن أرلننه ي ننم

ل ند  ،7819كدنن

لقنا

لفلسنطينيين يني أرا

ا لاطن ،مممد جرا لهشكيت ييمد هسهنم لاجامه يي ليلم كغدليية لسنكدن امقدامنة السنهيطدن
لصمياني ،أمند ي نم لنكينة يقنم أصنيل

لقناة ل سنكرية ا لسيدسنية إلسنرئي هني ل دمن

للدسن

ينني لمنطقننة ،اأن لنجنندح لفننظ لننذي لققهننه لمالننة لصننميانية لجميننمة ينني مجنند هن مين أرا
لخدلية من لسكدن ،من خنل

قم هري مع عجز للكامد
يند

السنهمرر يني طنرمه إلني لمنندط

ل ريينة لمليطنة يفلسنطين ،

ل ريية من منع عملية لطرم هذه أا عكس هجدهمد.1

ا لنلد أن للقيقنة لقدسنية لهني ا جممند لفلسنطينيان منع نمدينة لنرب  7819هني

أنننه لن ي نم ياجننم لننميم كينندن سيدسنني يلسننطيني ،اقننم لنندا لمفهنني جدهننم أن ي لننن قينند لكامننة
عما يلسطين من قطد ةزة* ،إال أن يقم نه إلي ثقة لفلسنطينيين ج لنه عندجز عنن لشنم لقناا

من أج

لمقدامة ،اقيد لمالة يي قطد ةزة أكثر يقر ،ا أكثر عزلة عن ةيره .
" ااصنل

عمليننة قهطنند يلسننطين إلنني مننندط نفنناذ عرييننة ،ايلغن

ذراهمنند عنننممد قنند

لملت عينم هلل يلن للنفة لغريينة ،طا لنفدء طنديع لشنرعية علنى هنذ للن منن خنل (منؤهمر
أريل نند)** ل ننذي للن نره اجم نندء ج ننرا نهق نندؤه لم ننذ لغ ننرا ،أم نند ةن نزة يق ننم الن ن هلن ن إم رة
هشري ية مصرية خف اط ة من ذلت".2
أقلينند

1

اجم لفلسطينيان أنفسم اقم هلالا من أةليية يي اطننم هيلن  ،%28إلني سلسنلة منن
لمي ث نرة ينني عننمم مننن لننما لمنفصننلة ي لننمد عننن ل ني ا ،اعننن لجننزء أكيننر مننن

 -يديه ،إيلن ،1173 ،لفلسطينيان لمنسيان هدريخ يلسنطيني  ،7819شنركة لمطياعند

للهازينع ا لنشنر ،ط ،7يينرا  ،لينندن ،ب

33
* -عقننم ينني أا مننن هش نرين أا  /أكهنناير  ، 7819مننؤهمر اطننني ينني ة نزة معنند إليننه لمفهنني امعمهننه لجدم ننة ل رييننة  ،اأعلننن
لمؤهمر إنشدء لكامة عما يلسطين  ،اقم قي ألم لاجمدء لمسهقلين اها لمم للمني يدشند  ،أن يصنيح رئيسند للنازرء  ،ا سنهمر يني

إصم ر لييدند لرسمية من مقر إقدمهه يي لقدهرة  ،إلي أن ه هشكي منظمة لهلرير لفلسطينية
 - 2لصدي  ،راز مدري ،7893 ،مرجع سدي  ،ب711-717
** -عمم لملت عيم هلل إلي مجديمة خطاة لمفهني ي قنم منؤهمر يلسنطينيد يني عمندن شنجب لكامنة ةنزة  ،ايني  7819/71/7هن عقنم
مؤهمر ثدني يي أريلد أعلن عيم هلل ملكد على للفهين .
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عليننه إسننرئي  ،لقننم أعيننم هننازي م  ،ليننث نقس ن لفلسننطينيان مننن لندليننة

يلسننطين لننذي قدم ن

لجغريية لسيدسية إلي ثلثة هجم د

عريلة اهي:

1

 -7التجمع األول في فلسطين المحتلة  :4918اييل عنممه (721ألنف يلسنطيني) 2يقنا
ين نني م خ ن ن يلسن ننطين لملهلن ننة  ، 7819اأطل ن ن عل ننيم ( أقلين ننة ل ريي ننة ين نني إسن ننرئي )،
ايلملان يطدقد

هاية هشير إلي ال م ياصفم ةير يمام ،كدنا جمي م هقرييند منن

لقرايين اقم عدش أكثر من نصفم  %22منم يي لجلي .

 -1التجمــع الثــاني فــي الضــفة والقطــاع :اه ن للجئننان لننذين نهقلننا لل ننيش ينني مننندط
يلسننطينية ل ن هقننع هل ن

لسننيطرة إلسننرئيلية لهننى لننرب لزيننرن  ، 7821ايل ن عننممه

نلا( مليان يلسطيني من أص مجما لفلسطينيين يي أا سنط ل ند  ، 7819ا لمقنمر
ينلننا مليننان ا 111ألننف نسننمة )،3اقننم ينند عننممه ينني هنندهين لمنطقهننين عننمم لسننكدن
أصننليين  ،اقننم كنندن الخننهل ا لننلد يشننك خنندب ينني ةنزة ليننث هكننمس  111ألننف

الجئ يا عمم لسكدن أصليين ليدل نلا  91ألف نسمة ،يي لنين كندن يني للنفة
لغريية لفدر لئي  112ألف الجئ مقدي  321ألف نسمة.

 -3التجمــع الثالــث فــي دول الشــتات :لينث سننهقر  711ألننف يني ليننندن ،ا 771أالف ينني
شر أرمن ،ا 91ألف يي ساريد ،اذهب نلا  71ألف يلسطيني أي م من ذلت.

األثر السياسي لتشتيت الشعب الفلسطيني

يمكن عهيدر أن أثر لسيدسي أكثر ميدشرة لشهد لشن ب لفلسنطيني طا عندمة هازي نه
يدإللدية إلي طمس هايهم لاطنية ،أن لسيطرة عليم أصيل أسم اذلت من خل هلالم

إلنني أقلينند
هفداه ن

مازعننة يننين عننمم مننن ليلننم ن لملننيفة ،يننمال مننن أن يكاننا أكثريننة ينني إلننم هد ،اقننم

مرجننة هننذه لسننيطرة اهناع ن

أشننكدلمد هي نند لليلننم لم ننني ا لفه نرة لزمنيننة ،الكننن منند يج نب

له كيم عليه ليس مرجة لهفدا  ،طا نمد ها أن لشهد
"يقننم شننمم

اجم

يي يلسطين قي

لمه لمة ا لطيقد

1

هجم نند

يلم ذ هه شك أم ة لقمع لرئيسية .

لفلسننطينيين ينني لمنفننى النقسنندمد

ل د  ، 7819اقم ه مقن

لملليننة ا لطيقيننة نفسننمد لهنني

لفجناة لقدئمنة ينين لطيقنة لاسنطى لممنينة

ةير لمه لمة من يللين ايما ايراليهدريد ،نهشر لفلسطينيان لنذين ينهمنان

 -لصدي  ،راز مدري ،7893 ،مرجع سدي  ،ب 712-713

 - 2يديننه ،يننلن ،1173 ،لفلسننطينيان لمنسننيان هنندريخ يلسننطيني  ،7819شننركة لمطياعنند
ب31
 -3أين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننايي ،ين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرهي  ،1171 ،مرجن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع لسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندي  ..لقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندئ ام طين ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند  ،ماقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع أمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم العلمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني،
http://www.amad.ps/ar/Details/12856
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للهازيننع ا لنشننر،ط ،7ييننرا  ،ليننندن،

للطيقة لاسطى يي كدية ممن لشر أاسنط اةيرهند ،ييمند سنمر لفقنر لجمندهير يني لمخيمند
لا ق ة يي ليلم ن لمليفة لثلثة ،ااص

لهفدع

اةينره

الجهمدعي يين يلسطيني لمخيمد

م ننن لفلس ننطينيين إل نني ل ننمه أمن ننى ،يل نندف إل نني ذل ننت أن لرقدي ننة للكامي ننة ثيطن ن
لفلسطينيين " لنشيطين" سيدسيد على زيدرهمد "
كنندن للدلننة لشننهد

م ننن ع ننز

1

نهنندئج مخهلفننة علننى ينيننة لنناعي الجهمنندعي للفلسننطينيين ليننث أم

له زيز لنزعة لرمية إلي هشكي مجماعد

أنظمة اه ثير سيدسية مخهلفة ،ايي لاق

ايئد

صغيرة ،اذلنت منن خنل ي ثنرهم اه ريلنم

نفسه يإن لشهد

مث ال د عدنا منه جمي د –
لن يخلن

ا ن لن يكننن ينننفس لقننمر– اكنندن ال يننم لم ظممن أن يثننارا عليننه ينني لنمديننة ،يدلشننهد

لالمة الكنه خل يدلف ن لنغطد يدهجنده لالنمة ياصنفمد اسنيلة لهغيينر النع يمنمم اجنامه يني

لصمي .

هنرا لمرسنة أن ليقنين لفلسنطيني ،زم م منع مننرار سننا

لشنهد

الندال

لقمنع لهنني

ه ننرا لمنند ينني مخهلننف أمنندكن للجنناء ،ين ن اللهننز يميننمأ (يلسنطين هنني لقلننية أالننى لل ننرب

كديننة) ،ا لننذي يهطلننب مشنندركة اهكنندثف لك ن سيدسننيد اعسننكريد السننه دمة يلسننطين ،ل ن ي ننم قدئمنند
يف ن هيلننار لمصنندلح إلقليميننة لخدصننة يك ن قطننر عرينني ،اهننا منند أما ليننراز لننراح لاطنيننة
لفلسننطينية لسنندعية أخننذ زمنند لمينندمرة علننى أرا السننه دمة لنناطن لمسننلاب ،اكدنن

لزيننرن  ، 7821ا لهنني شننكل

هزيمننة

هلننا سيدسنني كييننر ينني لقلننية لفلسننطينية ليننث أصننيح مننن

للراري لخراج من لدلة الهكدلية على لنظد ل ريي لقطري يي سنه دمة يلسنطين ،النرارة

أن يلم

لفلسطينيين ي نفسم مسئالية هذ لهلمي.

مرحلة منظمة التحرير الفلسطينية
ك نندن م ننن أخط ننر نه نندئج ل ننرب ع نند  7819ل ننيد

لماي ننة لاطني ننة ا لسيدس ننية للشن ن ب

لفلسننطيني ،اهرجننع لقلننية لفلسننطينية مننن قلننية سيدسننية إلنني قلننية إنسنندنية علننى لمسننهاا
لمالي  ،انشاء يرع سيدسي لما لش ب لفلسطيني سهمر لممة عقم انصف ،ا سهمرر يصا

لم دن نندة له نني ال ننم

شن ن ار يلس ننطينيد ين ن ن لدل ننة للن ن ف ل ري نني طا خفدق ننه ي نني مل ننر لخط ننر

لص ننمياني ع ننن يلس ننطين ا أرل نني ل ريي ننة ج نندء

االمة منظم ننة لهلري ننر لفلس ننطينية ،7821

ليث أصيح لنظد ل ريي ل دجز ييلث عن مخنرج منن هلمن مسنئاليدهه للقيقنة هجنده لقلنية
لفلسننطينية ،يخرج ن

1

أصننا

هطدلننب لفلسننطينيين يهلم ن مسننؤاليدهم إزء هننذ لخطننر لننم ه ،

 -لصدي  ،راز مدري ،مرجع سدي  ،ب711
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ايد

لفلسطينيان يلدجة إلى مؤسسة همثلم اهنمير شنئانم يني ما جمنة هنذ إلعصندر لخيينث

لذي يممم يدجهثدثم .

ا يق

يمأ

هطرح يي يم ية لسهيند

ايهشجيع من مصنر يكنرة إقدمنة كيندن سيدسني يلسنطيني،

عليه جدم ة لما ل ريية  ،اعين لملندمي ألمنم لشنقيري ممنثل لفلسنطين لنما لجدم نة

ل رييننة ،اينني عنند  ،7821عقننم مننؤهمر لقمننة ل رينني أا ينني لقنندهرة ،ايننندء علننى معنناة مننن
لن نرئيس لمص ننري جم نند عي ننم لندص ننر ،لل ننره لش ننقيري مم ننثل لفلس ننطين ،ا هخ ننذ لم ننؤهمر ق ننرر

يخننب لكينندن لفلسننطيني  ،كلننف خللننه ممث ن يلسننطين لسننيم ألمننم لشننقيري يمهدي ننة هصنندالهه
يش ب يلسطين ليثمد اجم لييلث م م لطريقة لمثلى لهنظي لش ب لفلسطيني.1
مننذ لللظننة أالننى له سننيس منظمننة لهلرينر لفلسننطينية ككينندن جنندمع للكن

ا لهي شمم

قرر لميثد

لقامي أا ا لذي همن

لفلسننطيني،

لمصندمقة علينه يني آيندر  ( ،7821ا لنذي

ه هغييره ي نم ذلنت ين ريع سننا ) ،الدلنة لجنم قدئمنة ينين لقناميين ل نرب ري ني شن در لالنمة
لهلري ننر ،اي ننين مع نندة لهم ننديز ا لمي نندمرة لفلس ننطينيين ،ري نني شن ن در لهلري ننر ه ننا طرين ن

طرين ن

ل ننامة ،اينني إطنندر لهايي ن منند يننين لف نريقين ،هخننذ لميثنند

ليننث نصن

لقننامي ماقفنند هاييقينند يننين أطننرف

لمنندمة لثدنيننة عشننر منننه علننى أن " لالننمة اهلريننر يلسننطين هننميدن مهكنندملن يميننئ

لا لم منممد هلقي

آلخر".2

منند يمكننن قالننه ي ن ن لمنظمننة عنننم نشنندئمد راج ن

ل يكنندر ذ همنند لهنني كدن ن

سنندئمة قي ن

ل د  ،7819ا سنهمر ي نمهد ملنديد ليمند لنمعاة لهلرينر يلسنطين ،ا لغندء اجنام إسنرئي  ،الكنن
يصدئ

أمخ ن

لكفدح لمسلح ألديا معاهم للشرا يي لكفندح لمسنلح ينار لهلقين

لمنمف ،اهنا مند

للدل ننة لفلس ننطينية ينني س ننجد ي ننين لط نريين ن نندج ع ننن الخننهلف ي نني هرهي ننب أالاي نند

ا لما عينم ،القننم شننهم

لمهننه عقننب قينند لركنة يننهح ي ملينند

اهننا منند أما اللقنند يدلفصنندئ

لمسننللة للنممنندت يني سننجدال

مسننللة م خن

أرا لملهلننة ...

اخصننامد

مننع أطننرف عرييننة،

كدن ي لمد م ميد ،ممد أاجم للدجة للمعاة لهطناير لكيندن لفلسنطيني نلنا مزينم منن السنهقل

ا له ثير ل ريي ،ايني لنمعاة العهيندر منظمنة لهلرينر لفلسنطينية ممنثل للشن ب لفلسنطيني مان

ةيرهد.3

 - 1عطد هلل  ،كر  ،1111 ،له ممية لسيدسية يني منظمنة لهلرينر لفلسنطينية ،مجلنة هسندمح ،ل نمم ،1مركنز ر هلل لمرسند
إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين  ،ب19
- 2لا رني ،ييص  ،1113 ،مرجع سدي  ،ب 12
3

 -لمرجع لسدي  ،ب23-11
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لقنا

هطننار

أخرا ،مي

نكسننة اهزيمننة لزيننرن ،7821ا لننهل إسننرئي لينندقي يلسننطين اأرا عرييننة

إلي لهفدف لجمدهير لا لفصدئ

هسلممد لمنظمة  ،ليصيح لميثند

لناطني ينم

لمسنللة ا لهني شنهرط

ه نمي

لميثند قين

لقنامي يني ل ند  ،7829لينث نجلن

يصندئ

لكفنندح لمسننلح ( لملننة ليننندم ) ،مننن لاصننا إلنني قينندمة لمنظمننة ا لميمنننة عليمنند عقننب سننهقدلة
لشننقيري اه يننين يلينني لمننامة رئيسنند يدلاكدلننة اهشننكي

لمسنللة لصندعمة ،ا لهني سن

لمجلننس لنناطني ايقنند لمقنندييس لفصنندئ

للهمنديز لفلسنطيني عنن ل ريني ل ند اعنن كن مند سني اهننيمن

على لفكر لفلسطيني  ،ليث اصف لميثد
اليس اطند عرييد كمد اصفمد لميثد

لجميم يلسنطين ي نمند (أرا لشن ب لفلسنطيني)

1

لسدي  ،مع الشدرة لكان يلسطين جزء من لاطن ل ريي

لكيير ..اذلت يي إطدر لهايي مد يين لاطنية لفلسطينية ممثلة يلركة يهح ،امند ينين لقامينة
ل ريية لهي ههشيث يمد يصدئ أخرا. 2

يمكن لقا هند ي ن لدلة لهمديز ا الخنهلف لفكنري لفلسنطيني كندن مقينا يمند اكدنن

لجمننام لفلسننطينية هنصننب مامنند خننل هننذه لفهنرة علننى يجنندم لغننة ها يقيننة منند يننين يصنندئ

لثننارة

لفلسطينية ،يم نى أن مسدلة للا ر ا الخهلف يي لمنظمة ه هير سمة سدئمة خل هذه لفهرة

على لرة من أن يكر يصدئ

لثارة ل يكن من لمن أالايدهه أم ء لميمقرطي ،ال يكن ها

لم للقيقي لقدمة لفصدئ  ،يقمر مد كدن السهقل ا لهلنرر لناطني هنا لنم يع ا لمنمف ،ال ن

لهصن نريح لش ننمير ليدسن ننر عري نند

( ميمقرطينننة ةدي ننة لينن نندم ) ي هي ننر ش نندرة ا ل ننلة للهلن ننمي

ا لمسئالية ا الهجده لذي كدن يسام للدلة لاطنية لفلسطينية .
عق ننب لص ننم

لمس ننلح ي نني أيل ننا  7811ام نند أي ننرزه م ننن هلن ناال

ي نني لفك ننر لسيدس نني

لفلسطيني ،يمأ لمي نلا لهساية اهجسم ذلت يني طنرح ليرنندمج لمرللني  7811اهنا مند أما

النقسد لقيقي م خ صفاف لمنظمة يين لفصدئ
ل نريا لفلس نطينية أا منند عري ن
أخر م خ

ايد

يدلفصنندئ

لمشكلة لمد  ،اص قمهه إلي هشكي جيمنة

ل ش نر ،القننم سننهخمم

مفننرم

لمنظمة ليث اصف لهيدر لمهيني لليرندمج يي ذلت لاق

له صننب اهخنناين

يدلهيندر السهسنلمي،3

ك يصي يي لمنظمة ينرا ي ننه يمهلنت للقيقنة ينين يمينه ،اأن لصنا ب ال يجدنينه ،لينث

 - 1لميثد لاطني لفلسطيني ،لماساعة لفلسطينية http://www.palestinapedia.net ،
 - 2كاي نندن ،هيلين نند ،7891 ،لمنظم ننة هلن ن لمجم ننر ،هرجم ننة س ننليمدن لفرزل نني ،مط ننديع م ننامي ي ننرس نهرندش ننياند  ،لن ننمن ،يريطدني نند ،
ب21-18
3

 -لارني ،ييص  ،1113 ،مرجع سدي  ،ب 27
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ك نندن لهلن ندم ا الخ ننهلف ا ل ننلد ي ننين خط نني م ننن يهمس ننت يدلكف نندح لمس ننلح ام ننن ي ننري يل ننرارة
لملي يدلل

لسلمي.1

شننمم

لفصنندئ

أنصدر لفري

لا لم أريق

نشننقدقية م خليننة اصننل

لفلسننطينية لركنند

خللمد لممدء ا سنهخمم

ا القصدء يي للدلنة لفلسنطينية ال ن أشنمرهد نفصند
لجيمة لش يية يي 11ييرير  ،7828كمد اشمم

ييمند كن مفنرم

إلنني لننم القههنند منند يننين
له صنب ارينا آلخنر

لجيمنة لميمقرطينة لهلرينر يلسنطين عنن

لركة يهح ثلثنة نشنقدقد

يني هدريخمند اهني

لركننة يننهح لمجلننس لثنناري ( أيننا نلنند ) ،ايننهح النهفدلنة  ،7893عقننب لخننراج مننن ليننندن،
ا للركة لهصليلية أيا لزعي .27892

انتفاضة الحجارة  9111في األراضي المحتلة
نن ننمال

نهفدلن ننة للجن نندرة ين نني ليلن ننة لهدسن ننع من ننن كن نندنان أا  ،7891ين نني أرلن نني
لنجنندة لقينندمة

لفلسننطينية لملهلننة  -للننفة لغرييننة ،اقطنند ة نزة ،ا لقننمس -كنندن يمثديننة طننا

لمنظمننة للخننراج مننن لدلننة لل ن ف ا لهره ن عقننب خراجم ند مننن ليننندن  ، 7891ليننث هلقفهمنند
لقي نندمة لفلس ننطينية ي نني ه ننانس ،اعملن ن

عل ننى ه جيجم نند اقيدم هم نند من ننذ لللظ ننة أال ننى اس نندرع

لهشكي قيدمة اطنية مالمة لمد من كدية يصدئ منظمة لهلرير لفلسطينية .
أعدم

لقيدمة لمالنمة

النهفدلة أالى العهيدر لمكدنة منظمة لهلرير ي م أن أعلن

للنهفدلننة أنمنند ذر منظمننة لهلريننر ينني أرلنني لملهلننة عنند  ،7821ا نمنند هلهننز يه ليمنند
قيدمة لمنظمة اهاجيمدهمد ،ليث أكنم

يني لييندن لثندني للنهفدلنة علنى عمن

ا لمطلن ن ل ننا منظم ننة لهلري ننر لفلس ننطينية لممثن ن
له كيم على قرر
ليدسلة.3

س ننهغ

اللهفندف لثدين

لش ننرعي ا لالي ننم لشن ن يند لفلس ننطيني ،عين نر

لمجلس لمركزي لنلندلية ا لالماينة لهني صنمر لنمع النهفدلنة لشن يية
الهج ننده الس ننلمي ي ننماره مش نندركهه ي نني النهفدل ننة ،اأعل ننن ع ننن نط ننل لرك ننة

لمقدامة السلمية لمدس امشدركهمد يف دلية يي ي دليد

النهفدلة ،ا لهني ريلن

لنمخا يني

إطنندر لقينندمة لمالننمة للنهفدلننة يسننيب ماقفمنند مننن لمنظمننة ،ممنند أما إلنني هننندمي صننر مريننر
1

-لا رني ،ييص  ،1113 ،مرجع سدي  ،ب17

 - 2مقدهن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننن لص ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننلرء ،منظم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة لهلري ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننر لفلس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطينية ا أل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننزب لفلس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطينية
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Mo nazma-Ta/index.htm
 - 3العن ننل لمالن ننم لفلسن ننطيني ،7899 ،يلسن ننطين لثن ننارة  ،3منظمن ننة لهلرين ننر لفلسن ننطينية ،يين نندن لقين نندمة لاطنين ننة لمالن ننمة لثن نندني
للنهفدلة يهدريخ  ،7899/7/71مؤسسة ييسدن للصلدية ا لنشر ،ط ،7ب798
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اقدسي يين لطريين ال هز يصاله مسهمرة لهى لللظة ،ليث كدن لنما لمندس ماقنف ا لنح
النهفدلننة ريلن

مننن لمنظمننة خننل

لقين نندمة لمالن ننمة ،ممن نند خل ن ن
النهفدلننة ،جنندء

ريلنند لك ن

خللننه لهنسنني م منند ،اأاجننم

رين نندت ا نقسن نند ين نني لسن نندلة لفلسن ننطينية لين ننث أر لمن نندس ين نندن
اللننهل الننغاطدهه ،ريلنند لسيدسننة نهننز

لمسهاطند  ،ريلد لسيدسنة لقمنر منن لصنمدينة ا جندء

لمزي  ،ارء لمؤهمر

ي دلينند

مندائننة لف دلينند

لمالية لفدرةة ،ارء مصدللد

أرلنني اةننرس

لهناقظ لنمدئر للهثنين ارء لسنل

جدنيينة خدئننة علنى طرين كدمنب ميفينم،

اأن يهيقنا أن إلسل ها لل اها ليمي .1

كهنن ننف لغمن نناا ماقن ننف لمن نندس من ننن لمنظمن ننة لمهفن نندا من نند ين ننين لقين ننا لمشن ننراط

يدلمنظم ننة ،ا لن نريا لم نند ،يلق ننم ل ننمم ميث نند لم نندس ي نني لم نندمة لس نندي ة ا ل ش ننران لماق ننف م ننن
لمنظمة على أنمد (من أقرب لمقريين إليمند يفيمند أب ا أح أا لقرينب ا لصنمي اهن يجفنا
لمسننل أيننده أا أخننده أا قرييننه أا صننميقه ؟ ياطنننند ا لننم امصننديند ا لننم امصننيرند ا لننم اعننماند

مش ننهرت) ،2اي نني نف ننس لم نندمة هن نندت هرج ننع ا ل ننح ع ننن ذل ننت ين نريا للرك ننة لط ننديع ل لم نندني
للمنظمننة ليننث جنندء ييمنند( ال نسننهطيع أن نسننهيم

سننلمية يلسننطين للدليننة ا لمسننهقيلية لنهينننى

لفكرة ل لمدنية ،ايا ههينى لمنظمة السل كمنمج ليدة ينلن جنامهد ااقام ندرهند لهني هلنر
أعم ء ).3

الكن يي  7881هلمث

لمدس ينغمة هصندللية اذلنت علنى لسندن ملمنام لزهندر لنذي

ق نند ي نندن لمنظم ننة همثلن نند جمي نند ،اقدمن ن

لم نندس يه ي ننين ممثن ن ةي ننر رس ننمي لم نند ي نني لمجل ننس

لمركننزي للمنظمننة ،الكننن عنننممد يكننر

لمنظمننة ي قننم جهمنند للمجلننس لنناطني ينني رييننع نفننس

لسنة طدلي

لمدس ب  ،% 11من لمقدعنم ا شنهرط

السهقل ل د  ،7899ارم

لمنظمة ليس

يهح يقاة يني مقند يني مجلنة يلسنطين لثنارة لشنمر يالينا جندء أن
4

لزيد من ألزب لمالة طا نمد هي لمالة.

هرا لمرسة أن النهفدلة نجل

يي إزلة مركز ثق

لخنندرج إلننى لننم خ  ،طا مخدلمنند هجميننم مممنند ينني أشننكد
1
2

إلغندء ليرنندمج لسيدسني – ييندن إعنلن

لنلنند

لنلد

لسيدسي لفلسنطيني منن

لفلسننطيني لن يكننن مننن لممكننن

 لركة لمقدامة السلمية ،7891 ،لييدن أا يهدريخ /http://hamas.ps/ar ،7891/71/71 -مؤسسن ننة لمرسن نند لفلسن ننطينية ،7883 ،ميثن نند لركن ننة لمقدامن ننة السن ننلمية لمن نندس ،لمن نندمة ( ،)11لمجلن ننم  ،1ل ن ننمم  ،73ب

 (712لمدمة ،)11
 -3لمرجع لسدي  ،لمدمة 11
4
 ي ننرش ،ي ننرهي  ،1119 ،ل لقن نة لملهيس ننة ي ننين م نند ي ننين منظم ننة لهلري ننر الرك ننة لم نندس ،ملهق ننى لثقدي ننة ا لماي ننة لاطني ننة،http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=5
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عهمدمهنند ينني لشننهد  ،اهنني لمهمثلننة ينني لما جمننة لش ن يية لمنظمننة لللننهل اهاليننم هلنندمن

يلسننطيني شنندم مننع النهفدلننة ،إال أن عا م ن

لخننلف لفلسننطيني لننم خلي شننكل

ا لننمة مننن

أسننيدب لمدمننة إلل ن دف النهفدلننة يف ن ةينندب لهنسنني يننين أطننرف لفلسننطينية ،إلنندية

ل ا م أخرا  ،إال أن هذه لهجرية لثمينة ل هسهكم يف
لميننم ن آنننذ ت ،ايف ن هل ناال

همخ

لقيدمة لفلسنطينية لي ينمة عنن

إقليميننة اماليننة ممايننة ،لننرب لخلننيج طا نمينندر الهلنندم لسنناييدهي

اهننمي أعننم م كيي نرة مننن لممنندجرين لننراس إلننى إسننرئي  ،هننذه لهل ناال

للفدءهد إلقليميين ا لماليين امصدمر همايلمد لرئيسة ،كمد أل ف

أيقننم

منظمننة لهلريننر

سيطرة لمنظمة على للق

لسيدسن نني لفلسن ننطيني ...اأما إللسن نندس يدلل ن ن ف إلن ننى مرجن ننة هش ن ن ّكل

مخن ننداف لن ننما لقين نندمة

لفلسننطينية ينني لخنندرج مننن قينند قينندمة يميلننة ينني لننم خ ( للننفة ا لقطنند ) ،النندعف إللسنندس

قهلنند قنناا جميننمة مننن خنندرج لمنظمننة للق ن

لسيدسنني لفلسننطيني همنند لركهنند لمنندس ا لجمنندم

إلسلمي ،للهين يدههد هشكلن همميم لقيدمة لمنظمة اليرندمجمد النظرهمد لسيدسية.1

1

 -هل جمي  ، 7889 ،لنظد لسيدسي لفلسطيني ي م أاسلا  ،مؤسسة لمرسد
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لفلسطينية ،ر هلل ،يلسطين ،ب32

المبحث الثاني

التحوالت السياسية في المشهد السياسي الفلسطيني مرحلة أوسلو ()0222-4991
ه هير مرللة أاسلا يمثدية هلا جاهري ا لح يي لماقنف لفلسنطيني لنذي آمنن لفهنرة
طايلة يدلهندقا لمطل يين لاطنية لفلسطينية ،ااجنام إسنرئي  ،لهصنيح إمكدنينة له نديش ينين
لجنندنييين ممكنننة ،ي ن اريمنند لننرارية لننما لنني ا ،يننإذ ل ن يكننن يدإلمكنندن لك ن مننن لاطنيننة
لفلسطينية ا لاجام إلسرئيلي أن ينفي ألمهمد أخر يإن لممف من ل ملية لسلمية هنا إثيند

أن اجام ك منممد ي طي شرعية لاجام آلخر الراري لاجامه.
يذلت عهير أاسنلا من طفند هدمند انقطنة هلنا يني مسندر لقلنية لفلسنطينية ،إال أنمند
لن هكننن نهنندج لللظننة لرهنننة ين

مهننم م لسنننا

خلن

يهننمأ ييمنند لهمميننم لرسنمي ل رينني للقيننا

يإسرئي  ،ا لهرايج ل ملية لسل منذ يم ية لسي يند  ،يدلنسية للفلسطينيين كدن

لنمعاة أالنى

إلقدمننة مالننة علمدنيننة ينني يلسننطين لهدريخيننة خطنناة صننغيرة يدهجننده لسننل  ،ثن ( ليرننندمج لمرللنني

 ،)7811امد هل ذلت من مشدريع للهساية يي لقية لثمدنينيد  ،يدإللندية ل لنم ث ا لمهغينر
لجمننة لهنني عصننف

يدلمنطقننة ل رييننة ينني مطلننع ل نند  ،7881ممنند أما الن قنندم مننؤهمر ممريننم

للسل  ،7887ا لذي شدرت ييه لفلسطينيين لمن ايم مشهرت مع أرمن. 1

هاص ن ينني أاسننلا ممثّلننان رسننميان إلسننرئي امنظمننة
ينني  78آب/أةسننطس ّ ، 7883
لهلرين ننر إلهفن نند جن نناهره إعن ننلن لمين نندم أسدسن ننية للسن ننل ين ننين إسن ننرئي ا لفلسن ننطينيين ،اين ننهح
العهننرف لمهينندم ا عننلن لمينندم

ل ننذي ه ن لهاقيننع عليننه ي نني لميقننة ليي ن

أيننيا ي نني73

أيلا /سيهمير  ،7883لطري أمد لمفدالد ينين لجندنيين .اننهج عنن ذلنت هفند مؤقن اقّنع
ينني لقنندهرة ينني أينندر/مننديا ،7881أنشننئ يماجيننه لسننلطة لاطنيننة لفلسننطينية ينني قطنند ة نزة،
اأريلد ،ا عهُير يمثدية خطاة أالى نلا هفد سل شدم على أسدس قرري مجلس أمنن(111
ا  ،)393اهش ّكل لسلطة لاطنينة لفلسنطينية يني أيندر/منديا ،لزينرن/يانينا  ،7881ا كهسني

شكل ملماسد ياصا لرئيس لفلسطيني يدسنر عريند

يي 7هماز/ياليا. 7881

2

 - 1ليرةنناثي  ،إينندم ، 7881،مرسنند
لفلسطينية  ،نديلس ،يلسطين ،ب18
2

هلليليننة للهاجمنند

 -ةدن  ،أس م ،1111 ،لمس لة لفلسطينية ي م عريد

ا مسهشندريه إلنى ةنزة قندممين منن هنانس

لسيدسننية ا الجهمدعيننة  (،لفلسننطينيان طا سننرئي ) ،مركننز ليلنناث ا لمرسنند
 ..م ز للركة لاطنية  ،جدم ة ليفد ،ب1
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محددات النظام السياسي الفلسطيني قبل أوسلو
شكل

منظمة لهلرينر لفلسنطينية ،قين أاسنلا ،اأم ر نظدمند سيدسنيد اطنيند لنه م دلمنه

اعلقدهننه األكدمننه اخطديننه ارمننازه ،كمنند أاجننم
اجرا يي سيد ذلت صرعد

ه ييننر خدصننة يدلماي نة لاطنيننة لفلسننطينية،

مه ممة أطرف ا أشنكد  ،يني خلن مهغينر اهلناال

ا قليميننة اماليننة همثن ألننم أهن ملننمم

هننذ لنظنند ينني همركننز قينندمة امؤسسنند

إلقلي لفلسطيني ،ممد نهج عنه عمم من لمظدهر ا لمسدر أيرزهد:

1

مللينة

لمنظمننة خنندرج

 -7شكدلية يي ل لقة يين لم خ ا لخدرج لفلسطيني.
 -1هلخ أجمزة لمنظمة إلم رية.
 -3علقد

مهاهرة اصر يين لمنظمة ا لما ل ريية اهلميم لمجدارة إلسرئي .

التحوالت السياسية في مرحلة ما بعد أوسلو
أمخ

هفد أاسلا للركنة لاطنينة لفلسنطينية يرمهمند يني من طنف لندم امرللنة جمينمة،

ايرا على لنظد لسيدسي لفلسطيني اقدئع امندخد
يي لنظد لسيدسي لفلسطيني ،اكدن

جميمة ليث هي الهفد لهلاال

اس ة

أيرز لهغيير على لنلا لهدلي:

قيام السلطة الوطنية على جزء من فلسطين
جدء هشكي

لسلطة لفلسطينية نهيجة للهاقيع على هفدقيد

أاسلا ،ينين منظمنة لهلرينر

لفلسطينية ،طا سرئي  ،ايدلهدلي ه ثر إلى لم كيير يدلقيام لهي يرلهمد هذه الهفدقيد  ،اهلميم

عم همهع هذه لسلطة يدلسيدمة على لمندط

هلميم صلليد

لهي هها جم ييمد ليقندء اللنهل امظندهره ،اقنم هن

هذه لسلطة يمد يها ي مع مصدلح إسرئي يي ك

هسيطر على للمام ،اةير قندمرة علنى إقدمنة علقند

لمجدال  ،يمذه لسلطة ال

خدرجينة يشنك مسنهق  ،يلنل عنن أننه هن

ريطمد قهصدميد يشك اثي ي جلة القهصدم إلسرئيلي يمد يلمن لهي ية له ،اذلت ي م لهاقيع
على هفدقية يدريس القهصدمية عد .2 7881

1
2

 -هل  ،جمي  ،مرجع سدي  ،ب23

 -جا م ،للمم ،1111 ،لممخ إلى لقلية لفلسطينية ،مركز مرسد
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لشر أاسط ،ط ،1عمدن ،أرمن ،ب181-191

أم ر

لسننلطة لندشننئة لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني ،يدسننهخم آلينند

أمنيننة ،ا السننهندم إلننى قدعننمة هنظيميننة "يننهح" ،ا لهننا ء لهشننكيل
لمجهمع لممني ،1ايد

مؤسسد

لهقليميننة ا لصننر للميمنننة علننى

يلك سلاكمد ملممين أسدسيين:

أا  :يرا سلطهمد لاليمة على إقليممد يي مندط
لثنندني :هاسننيع رق ننة هننذ إلقلنني اهاسننيع مجنندال

قنا

مه ننممة كيننندء قنناة

للفة لغريية ا لقطد .

صننلليدهمد كنني ه خننذ شننك مالننة لميثننة عيننر

لهفنداا لثنندئي ،يإشنرف أميركني ،اهننظ علقند

أسدس.2

يمليطمند إلقليمني ا لنمالي علنى هنذ

انتقال عملية صنع القرار من المنظمة إلي السلطة الناشئة:
مع قيد لسلطة لفلسطينية نهقل

عملية صندعة لقرر يي لنظند لسيدسني لجمينم منن

أطر (  . .ف) إلى أطر سلطة يلسطينية هس ى للهلا إلى مالنة علنى إقلني يلسنطيني ،النذ
يدش ننر ي ننار قيدمم نند م نننح نفس ننمد رم نناز مال ننة ي نني لمج نندال

ا الهفدقد

لللقة ...ليث نهقل

لمهدل ننة لم نند ايق نند الهف نند أاس ننلا

لسلطة من لق يخي عليه خطدب لهلرير ا لمقدامة ،ايقني

ئهلف يصدئ مسللة ،ايهس يدله ممية لسيدسية ا لفكرية ا إلعلمية ايمرجة عدلية من لهسيس

لجمنندهيري ،ايننمير هلدلفنند

عرييننة اماليننة علننى أسنندس لماقننف مننن لقننا

إلننى لق ن هسننيطر عليننه سننلطة مركزيننة هلهكننر سننهخم
للهفدقن نند

من ننع إسن ننرئي  .يلين ننث ل ن ن ه ن ننم لفصن نندئ

يي( لخدرج) هي لهي هميمن على للق

ل نننف ينني لمننندط

لشن ب لفلسننطيني،

لملننممة لمنند ايقنند

لمسن ننللة لمه ن ننممة ين نني لمنظمن ننة ،امقرهمن نند

لسيدسي لفلسطيني ،طا نمد سنلطة جمينمة هلهكنر شنرعية

جميمة اصندعة لقرر لسيدسي ،اهقي على إقليممد اههفداا مع إسرئي .3
هجل ن

لسننمة لسيدسننية أيننرز ينني أيننا لمنظمننة لصنندلح لهشننكي

لسلطة لفلسطينية ،يه سهيم

لسننلطاي لجميننم-

لمنظمة يدلسلطة يرندمجيد اسيدسيد اهنظيميد ،يغا لنظر عنن

لخط نندب إلعلم نني لس نندئم للس ننلطة ...اعلي ننه ي ننإن هم ننيمش مار لمنظم ننة ي ن نني همم ننيش لقدسن ن

اهمننش يدلهنندلي لمكننان أسنندس
لمشننهرت ليرننندمجي لننذي جم منند كنندئهلف منننذ ل نند ُ ،7821
للمايننة لاطنيننة :له ييننر لسيدس نني لكينندني ،4ليننث ظمننر نكشنندف لنظنند لسيدسنني ي ننم لهمنند
 - 1مليس ن ن ن ن ن ننن ،هيس ن ن ن ن ن ننير ،1112 ،آي ن ن ن ن ن نند لهلن ن ن ن ن ن ناال لينياي ن ن ن ن ن ننة ي ن ن ن ن ن نني لنظ ن ن ن ن ن نند لسيدس ن ن ن ن ن نني لفلس ن ن ن ن ن ننطيني ،لل ن ن ن ن ن ننا ر لمهم ن ن ن ن ن ننمن،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=6728
2
3
4

 لمرجع لسدي  ،ب2 هل  ،جمي  ،مرجع سدي  ،ب12 -ريي ننمي ،اس نند  ،لماي ننة لاطني ننة لفلس ننطينية ي ننم هفدقي ننة أاس ننلا :إش ننكدلية لهفكي ننت يرسن ن لنظ نند ! ،جري ننمة لن ن

http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1706 -art5.html
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ل ننامة ،ل ننمم ،12

لسلطة لفلسطينية منظمة لهلرير (إذ يد

مد عدم لقرر لسيدسي يه ايقد لميمأ لها ي
هفد أاسلا ،ي يد

من لص ب لهمييز يينممد ي م ل د  )7881اهكنذ

لذي سدم ،إلى لم كيير ،يي منظمة لهلرينر لهنى

ييم لهنظي للدك ( لممست يمؤسسند

همدمد سهثندء لم درلة من لقيد يمار يي صندعة لقرر.1

لسنلطة لفلسنطينية) ،ايند

م لايند

تغييرات في العالقات الفلسطينية اإلقليمية والدولية
ل لقد

شمم
إسننرئي ا لاالينند

لمهلننمة أمريكيننة ،ي ننم عهريمنند يدلمنظمننة ،لكننن مننن مان أن ينننج عننن هننذ

العهننرف إلقننرر يلن

مالة مسهقلة ،ايد

لفلسطينية هغيينر ا لنلد يني ل لقند

ل

لشن ب لفلسننطيني ينني هقريننر لمصننير ا ل ننامة أا القننرر علننند يلقننه ينني
لصر

هلكممد ينام الهفد ال قرر

أن سننهي م

القليمينة ا لمالينة ،اهلمينم منع

لفلسطيني السرئيلي ي م هفد أاسلا ينه عينر عملينة هفنداا

لشرعية لمالية ،ايه هلن

لنغط طا شنرف لااليند

لمهلنمة ي نم

منظمننة أم ن لمهل نمة ا الهلنندم أاراينني اجدم ننة لننما ل رييننة ا لميئنند

أخرا من أي مار ،ا لهفظ

راسيد يمار شكلي كرعي للمفدالد .2

لماليننة

الشرعية الديمقراطية بديال عن الشرعية الثورية
ي هيننر نهخنندب لمجلننس لهش نري ي أا  ،7882لسننكدن للننفة لغرييننة اقطنند ة نزة،

يمثديننة أمننر لننذي ايننر إمكدنيننة إمخنند ه ننمي جننذري ينني يينننة لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني ،أن
قيدمه ،كمؤسسنة منهخينة يشنك ميمقرطني اميدشنر أاجنم لدلنة جمينمة ،هه ندكس منع الهجنده لنذي
سنندر عليننه لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني ينني لسنندي  ،ليننث يده ن
هسهمم من النهخديد  ،ي م أن كدن
لفلسطيني.3

لشننرعية ينني لنظنند لفلسننطيني

لشرعية لثارية هي أسدس لمميمن على للق

لسيدسني

دخول االسالم السياسي في الحقل السياسي الفلسطيني
سنندرع

لركننة لمنندس عقننب قينند لسننلطة ينني النهقنند

النخننرط ينني للق ن

لسيدسنني

لنناطني ال مركمنند يلننرارة له دم ن مننع لاطنيننة لفلسننطينية ،يظمننر كهنظ ني سيدسنني عصننري

يهفدعن مننع للقن
نفسمد هل
1
2
3

لسيدسنني لندشننئ ايشننه مكاندهننه ،مننن مننؤثر اينننى عصنرية ،ليننث اجننم

خيمة ه ثير

للق

لسيدسي امد يمعا إلينه منن إم رة ل لقنة منع لسنلطة ،ا عهمندم

 هل  ،جمي  ،مرجع سدي  ،ب11لمرجع لسدي  ،ب12

 -مليسن ،هيسير ،1112 ،مرجع سدي
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أشننكد جميننمة مننن ل من
ليث يده

لسيدسنني هخهلننف عننن أشننكد م درلننة مفدالنند

ممريننم ا هفنند أسننلا،

عقب أاسلا ه درا سلطة رسمية قدئمة ي جمزهمد امؤسسدهمد ايشرعيهمد لميمقرطية

لمسهنمة للنهخديد .1

يرا لنا هي ي ن لمدس قم يمأ

يي هغيير أسنلايمد يني له دمن لينث رهنن

علنى عنم

نجنندح لسننلطة يشننك هنند  ،أن إلسننرئيليين لننن يلهزمننا يه مننم هم ا هفدقينندهم اسننيمدطلان ينني
هنفيننذهد ،كمنند أنمنند أرم
لسلطة من خل

اأم ئمد م ه ،يقدمن

ينني نفننس لاق ن

أال هظمننر عننم ء ا لننلد للسننلطة ،لننذلت قننرر

خهينندر

نيثد لزب سيدسي عنمد ليكان للنزب يمثدينة خهيندر لكيفينة م دملنة لسنلطة
قيندم

للركنة يإنشندء لنزب لخنلب السنلمي ،يدإللندية لسنمدلمد ل نمم

من كا مرهد يدلمشدركة يي نهخديد

لمجلس لهشري ي أا .2 7882

العزوف عن التشكيالت السياسية القائمة
هس ن لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني ينني لقيننة أاسننلا يدالنسننم ما أي يغينندب آللينند
هسمح يمخا قاا جميمة أا يراز ألزب أا لركد

لهنني

ةير هلت لممثلة يي أطر منظمة لهلرينر،

له خننذ مار ينني لقننرر لسيدسنني مننن م خن  ،الننيس مننن خنندرج لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني ،3ليننث
شمم

لقية أاسلا ي ا مظدهر نفلدا اعزاف عن لفصدئ

لمنظمننة مان ظمننار هشننكيل

سيدسننية جميننمة ،يدسننهثندء للركننة إلسننلمية لهنني هشننكل

إط نندر منظم ننة لهلري ننر ،كم نند لن ن ه نننجح مل ننداال
هشننكيل

لسيدسية لقدئمة من يصندئ

هجمي ننم لهش ننكيل

خنندرج

لسيدس ننية لس ننديقة ،أا ين نندء

جميننمة م خن ن إطنندر لمنظم ننة ،اهسننهمعي النهي ننده ظنندهرة ل ننمار ألننزب لسيدس ننية،

اخصاصد ليسدرية ،ي م هفد أاسلا اقيد سلطة يلسطينية ،كان هذ لالع لسيدسي لمسهجم
يهطلب للارهد يقاة يدعهيدرهد شرطد امكاند أسدسيد لهيلار نظد سيدسي ميمقرطي.4

احتكار القرار السياسي وتمركز السلطة بمؤسسة الرئاسة
عهمننم لنظنند لسيدسنني لندشننئ علننى همركننز لسننلطة ا لهكدرهنند ينني مؤسسننة لرئدسننة

ا لهي هيمن

على صندعة لقرر ي كمله يي مؤسسد

لسلطة ،اخل

أمنيننة ا لسيدسننية ا القهصنندمية لسننلطة لنرئيس لفلسننطيني يدسننر عرينند
1
2

 لمرجع لسدي  ،ب711 -لنا هي ،مميب ،1111 ،لمدس من لم خ  ،م ر لشرا  ،ط ،7ةزة ،يلسطين ،ب718-711

كدية لقلديد ا لملفد

ميدشنرة طا شننريه  ...ينني

 - 3جقمنندن ،جننارج ،1177 ،قي ن اي ننم عرينند
ما طن  ،ر هلل ،يلسطين ،ب77
 - 4طنه ،عنلء ،1172 ،ملمننح لنظند لسيدسني لفلسننطيني ي نم لهسناية ،طا شننكدلية ل لقنة ينين لسننلطة امنظمنة لهلرينر لفلسننطينية،
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/37718.html 9/9
لهلننا لسيدسنني خننل
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النهفدلننة لثدنيننة ،لمؤسسننة لفلسننطينية لمرسننة لميمقرطيننة

لقنناا أمنيننة مار مركزينند كمسننئالة عننن لنشنندط أمننني ينني لننم خ  ...ا سننهخمم

لننين ل ي ن

مخهلننف لطننر ا أسنندليب لفننرا نظنند لمرقيننة ا لهرهيننب علننى ل ندصننر لم درلننة ا لندشننطين
لقا

يي منظمد

إلنسدن لهطاعية ،امنهقمي لسلطة لاطنية لفلسطينية كمد رهكي

لم لما طنين ةير للدل ين يي لنشدط لسيدسي. 1
عنف ّ
اعلننى ل ننرة م ننن ج ننرء نهخدي نند

لمجل ننس لهشننري ي أال ننى له نني أجرين ن

أعمند

ي نني ك نندنان

لثدني /يندير  ، 7882ا لهني قدط مند عنمم منن لفصندئ ا للركند  ،أمنر لنذي أما إلنى اجنام

أةلييننة مننن لركننة “يننهح” ينني لمجلننس ،ايمنند أن لركننة "يننهح" يمننن ينني ذلننت ممثلاهنند ينني لمجلننس
لهشري ي ،كدن

لمن نطد سيطرة لرئيس يقم يقي

"مؤسسة لرئدسة" ملنار لقنرر لسيدسني،

ممد أما إلى نشاء نظد سيدسي مركزي يسيطر على ليدة لفلسطينيين.2

سيطرة النظام الزبائني ( االنتقال من عالقات االنتماء الوطني لعالقات عائلية وعشائرية )
ييننما هاصننيف زينندئني مننن أكثننر لهاصننيفد
لندش ننئ كنه نندج الهفدق نند

يدللننرارة لهفكي نت مقامنند

لهنني هنطي ن علننى طيي ننة لنظنند لسيدسنني

أاس ننلا ،يدلزيدئني ننة هس ننهمعي لهم نند هاجم نند

اهرهيي نند

اعلق نند

ه ننؤا

النهمنندء لنناطني لننم ع للمايننة لاطنيننة لمالننمة لصنندلح نهمنندء

جماينة اعشندئرية اعدئلينة ،الهنى مينيننة ،هجنم يني لزيدئنينة لندلهمد ،يلن يكنن ةرييند أن هنشنط منند
ي م أاسلا ك

لميدك

منملرة مد قيله :هيدك جماية ،عشدئرية ،عدئلية ي اطدئفينة،

لهي كدن

لق ننم نهش ننر يس ننرعة لن نندر ي نني لمش نني  ،يخ ننل س نننا
ل شننر م ننن هننذه لميدكن ن

لرج ي لم دمي ليندء مقامد
ههفن ن

نهش ننر ي نني لق ننرا ا لمخيم نند

ا لم ننمن

لمؤسسننة ل ننميثد ا لهنني ك نندن مجننرم لهفكي ننر يمنند لن نريد مننن لماق ننف
لشخصية ا لماية لاطنية.3

لمرس ننة م ننع ه ننذ لط ننرح اه ننرا أن هن نندت ل مي ننم م ننن لش ننا هم له نني ع ننزز لنظ نند

لسيدسن نني لفلسن ننطيني لندشن ننئ من ننن خللمن نند مظن نندهر لزيدئنين ننة ،4ل ن ن أيرزهن نند هجسن ننم ين نني لنظن نند

النهخ ننديي للمجل ننس لهشن نري ي أا  ، 7882ا ل ننذي قسن ن ل نناطن إل نني ما ئ ننر مم نند ع ننزز نف نناذ

ل دئل

ا ل شدئر ا لقيلينة يني ل ملينة لسيدسنية ،ينمال منن سنهخم

لهمثين

لنسنيي( لناطن م ئنرة

ا ل ننمة) ،ا ل ننذي ي ننزز لهن ننديس عل ننى أس ننس اطني ننة ايرندمجي ننه ال عل ننى أس ننس النهم نندء ل نندئلي
1
2

 ةدن  ،س م ،1111،مرجع سدي  ،ب9 -جقمدن ،جارج ،مرجع سدي  ،ب777

 - 3رييمي ،اسد  ،مرجع سدي
 - 4هننل  ،جمين  ،1111 ،مرجننع سنندي  ،ب( ،12-13إن لزيدئنيننة لملمثننة كآليننة ينني إم رة نظنند للكن هطننرح لسننؤ عمنند إذ كنندن
هشننجيع مار لهشننكيل لقرييننة ينني للق ن لسيدسنني لفلسننطيني ،يدعهيدرهنند هشننكيل هسننهجيب لل لقنند لزيدئنيننة ،أمننر يقهلنني هسننمي
هاليم علقد

زيدئنية أ أن له أي دم أخرا؟؟)
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ا لقيلي ،إلدية لذلت نهشدر لرا يط لقراية يي لمجهمع لفلسطيني ا لهني هشنكل
عصر لسلطة لندشئة مثد ذلت جم يند

ا زمهنر يني

ه نزز لجماينة ا النهمندء لقيلني يدإللندية له زينز مار

لمخدهير ا لاجمدء .
ضعف المأسسة الدوالنية
قننا

عقب قيد لسلطة يمد ريقه من عامة آالف من كا مر لمنظمة اهنظيمدهمد لسيدسية من

أمنيننة اةيرهنند  ،يننمأ

مرللننة يننندء لمؤسسنند

أمنية أا شرطية ) أا ازر امؤسسد

لاطنيننة للسننلطة سننا ء كدنن
مؤسسد

ممنية ،اعدن

أمنيننة ( أجمنزة

لسلطة من هلنخ ييراقرطني

كييننر ينني أجمزهمنند أمنيننة ا الم ري ننة ا لممنيننة ،مننع مننندح سيدس نني م خلنني هميننز يغينندب لقل نندء
لمسننهق الن ف لم سسننة " لماالنيننة" ،1اهممننيش سننلطة لمجلننس لهشنري ي لمنهخننب ،يدإللنندية

لطغينندن لننان يصنندئلي ا لننم منند لصنندلح لهنظنني أكيننر(لركننة يننهح) ،يصننفهمد صنندلية لمشننرا
لسيدسنني ،ا يهقننم

يلسننفة لهاظيننف ينني لمؤسسنند

للكفنندء

لممنيننة ا ل لميننة ،اةلي ن

لطيي ة للزيية اهخللمد لفسدم ا لفالى ا لرشاة ا لملسايية ياجه عد .2

عليمنند

صراع ثقافي ما بين العائد والمقيم
سن ننهلاذ من نند ين نند

ي ن ننرف ين نني لثقدين ننة لفلس ن نطينية ( ل دئن ننمان) علن ننى لمندصن ننب ل لين نند

ا المهي نندز مقدين ن ( لمقيم ننين) ل ننذين رأا نفس ننم يدلمندص ننب ل ننمنيد مقدرن ننة يدل دئ ننمان ،مم نند ال ننم
هصننار نمطيننة يننين لط نريين ،أا لثقننديهين هسننم

ينظ نرة هلم ن

الزمرء لآلخننر ،ليننث كدن ن

نظرة لمجهمع لمللي يي للفة ا لقطد هلمن صنار نمطينة لثقدينة ل دئنم هقنا علنى سنهخفديه

يدلهقدلين ننم لمللين ننة ،ا له دم ن ن يغلظ ن نة ا سن ننه لء من ننع أه ن ن
السننرئيلية ،كمنند يفمممنند أه ن

لقطن نند ا للن ننفة ،اعن ننم يم ن ن ل قلين ننة

لننم خ  ،اال يجيننم إم رة ميننة للك ن كانننه أملننى م ظ ن إقدمهننه ينني

لخنندرج ينني صننر مننع أنظمننة ل رييننة ،مقدي ن ذلننت جننرا هنمننيط مجهمننع لننم خ ( لمقيمننين)،

يدلهقاقع ا لملديظة ا ل شدئرية اسيدمة لنزعة لمللية ا لنظرة لسليية اةيدب الههمد يدلثقدية.3
 -1طه ،علء ،مرجع سدي
 -2ين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرش ،ين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرهي  ، 1172،لركن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننهح ا ل م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

لن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناطني ،ماقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع أمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم العلمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني،

http://amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=85465
 -3ه ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننل  ،جمين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ، 1171 ،هلن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ناال للقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن لسيدس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني لفلس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطيني ي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم أاس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننلا،
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1677

(ايرا ي ا علمدء الجهمد لفلسطينيين أن لفدر يين ل دئمين ا لمقيمين يكمن يي مسدئ لثقدينة الجهمدعينة ،إذ إن سنلات ل دئنمين
ين عن خلفية مهجذرة يي هجريهم يي لمنفى أكثر للرية ،اعلمدنينة ،ا ةهريند عنن لمجهمنع .لكنن خطنارة لهنمنيط لجمينم لنذي هراجنه
يئد جهمدعية م ينة ها هلمين لكثينر منن مشنكل اصن ايد اه قينم لالنع لنرهن يني للنفة ا لقطند ل ن« ل دئنمين» يدعهيندره
يئننة مالننمة ،اهصننايره كمهسننلطين علننى لمقيمننين « لمغلننايين علننى أمننره » .اكنندن مننن لص ن ب هجنننب ه ن ثير سيدسننة له ييننند
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ينني=

صراع الهيمنة على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني
سنندهم

لمجهمننع لمننمني لفلسننطيني ،أثننندء يهنرة النهفدلننة ينني ل نند ،7891

منظمنند

يشك كيير يي ي دليند
يي يلسطين اكدن

النهفدلنة ،اقنمم

أهلني ا لطناعي

خللمند نمندذج مشنرية منن ل من

اللنهل  ،1يم ننى أنمند قدمن

مامد يي سنيد ما جمنة إجنرء

يني ما جمنة

إسننرئي اسيدسنندهمد اينني ما زهمنند ال يدلهنسنني أا لها ي ن م منند ،ايننما يع سيدسننية أسدسنند ،ايننندء
عليننه يلقننم رأي لنني ا ين ن لمجهمننع لمننمني لفلسننطيني هننا للننمدنة للقيقننة للميماقرطيننة لننم
لهسننلط ا لهفننرم القننا

لمننا طن ا إلنسنندن ،الكننن علننى لننرة مننن ذلننت يننإن هننذه لمنظمنند

لنناء لظننرف لهنندريخي لننذي نشن
شم هذ لمؤسسد
أا لنقديد

ييننه يهقننم

أةلييهمنند ،لهقدليننم لممدرسننة لميماقرطيننة ،سننا ء

لمينية ،أا لخيرية ،أا لمؤسسند

ا الهلدم  ،أا مجدلس ل دئل

إلةدثينة ،أا له ليمينة أهلينة ا لمالينة،

ا للمدئ  ،أا ل يشم .2

هرا لمرسة إلدية لذلت أن لهنديس لذي سدم يين لسلطة لفلسطينية ا لمنظمند
للكاميننة يش ن ن مصنندمر لهماي ن
جهمدعي ننة لق نناا اهنظيم نند

اينني

لخنندرجي ،سننهنم إلننى أن ي ننا هننذه لمنظمنند

ش ن ّكل

ةينر
قدعننمة

سيدس ننية ،ي نني ل ننين ش ننك ي ل ننمد آلخ ننر أم ة لهجمي ننم نف نناذ لفئ نند

الجهمدعية ل ليد يي لمجهمع لفلسطيني.
صعود شريحة التكنوقراط لبناء السلطة
ه ننمريجيد ام ننع ي ننم يد

هش ننكي

للكام نند

لفلسن نطينية للس ننلطة لاطني ننة لفلس ننطينية ،ي ننمأ

لهننرايج لفكنرة ين ن لخيننرء أا لهكننناقرط هن لفئننة لقنندمرة علننى يننندء لمالننة ل صنرية لفلسننطينية
اهخلنيب لنظند لسيدسني لفلسنطيني منن مظندهر لفسندم ا لملسنايية اسناء الم ء ،اينرا هنل

ين ن ن لطيق ننة لاس ننطى له نني نمن ن
يدإللنندية لرةيننة لفئنند

لل م ن
ليس

م ننع قي نند لس ننلطة سن ن

له ننالي مار أكي ننر ي نني للي نندة ل دم ننة

ل لينند مننن لهكننناقرط ينني هلسننين مننا ق م  ،اهننا منند ي ننني نزعننة لهقنندر

لسيدسنني ا السننهخفدف لهنندريخي يدلهجريننة لسيدسننية لفلسننطينية  ..يلكامننة ( لهكننناقرط)

هي أقمر على يندء نظد سيدسي ميماقرطي يهمهع يفص

لسلطد

ا لمسدءلة ا لمرقية،

ين هني ألن ف يني ما جمنة للننغاط ا لهلنميد  ،ا أقن قنمرة علنى إم رة مفدالند

=اظنندئف لسننلطة لممنيننة ا ل سننكرية لهنني أاجننم

صننارة لل دئننمين كمنديسننين للمقيمننين .اةننذا ي ننا مظنندهر لثننرء لننذي هخننذ طدي نند

سه رليد هذ لهصاير)
 - 1رمل نندن ،ملس ننن ،1119 ،لهل ننا ل ننميمقرطي ي نني يلس ننطين ،مرك ننز ر هلل لمرس نند
ب31
2

مننن ازرة

 -هل  ،جمي  ،مرجع سدي  ،ب731-731
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لق ننا

إلنس نندن ،ط ،7ر هلل ،يلس ننطين،

سيدسن ننيين ،اهلمين ننم إن كن نندن هن ن نؤالء ممن ننن ينهمن نني إلن ننى أل ن ننزب ،أا لركن نند

ي نندلهكناقرط ل ننن يكان ننا أقاي نندء س نناا ي نني اج ننه لم ننا طن ،ي نندألزب ا للرك نند
لم نيهدن يطرح رؤا مجهم ية ال لهكناقرط.1
نسهنهج ممند سني

سيدسن ننية نش ن ننيطة،
الجهمدعي ننة هم نند

أن لنظند لسيدسني لمهشنك قنم يهقنم ل سنس لميمقرطينة لهني ه ينم

نهنندج نظنند سيدسنني قنندئ علننى له مميننة ا لهننر آلخننر ينني لمجهمننع لفلسننطيني  ،ا نننهمج هننذ
ةدي

عنمد قي لما طنة ا لهسدمح يي ل لقة لم خلينة لفلسنطينية ،اسنده يني

لنظد ممدرسد

ي نه خطاة على طري

لم ندرا ي ننه هفنريط

ذلت النقسد يي لماقف لفلسطيني من عملية لهساية ،ا لنظد لندشئ ليث رأي لفري
اهندز عن للقا

السهقل

لناطني طا قدمنة لمالنة ،يينمند رأي لفرين

لمؤينم

لفلسطينية ،ايي أهان هنذ لصنر هن ينندء لنظند لسيدسني ي ينم عنن لقني

لميمقرطية ا سهندم لرؤية لزيية ألدمية من قي

عن لمشدركة يي يندء لنظد لسيدسي ،ا سهخمم

لطرف لمؤيم يي لاء عنزاف لطنرف آلخنر
كدية لاسدئ

لمشراعة اةير لمشراعة يي

عمليننة ليننندء ا لهنني هخللهمنند لرشنناة ا لملسننايية ا لفسنندم ا لفالننى لهننى كشننف

نهمنندء لمرللننة

النهقدلية ايش مسدر لهساية عقب يش كدمب ميفيم عن خل جذري يي هركيية ،اينينة لنظند

لسيدسنني لفلسننطيني " ،طا شننكدليد

ينني ل لقننة لنسننقية ا لاظيفيننة يننين ينننى هننذ لنظنند  ،إلنندية

للدلنة للن ف ينني ليننى الم ريننة ا لقدنانيننة اةيندب ل سننس لميمقرطيننة امفندهي للكن لصنندلح
لهنني كنندن مننن لمفننراا أن يرهكننز عليمنند لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني ،لهننى اص ن

لرارة إعدمة لنظر يني لمرهكنز
لنظد لسيدسي لفلسطيني".2

1
2

أمننر إلنني

لقدنانينة ا لسيدسنية ا لاظيفينة لهني يشنهغ ييمند امنن خللمند
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المبحث الثالث

انتفاضة األقصى وتغيرات جوهرية في المشهد الفلسطيني ()0222-0222
 ، 7888ا لذي عرا نفسه كخليفنة لنريين ،اقند

عقب نجدح إيمام يدرت يي نهخديد

يدللغط ل قم قمة منع لقيندمة لفلسنطينية يني كدمنب ميفينم ،يمنمف لهاصن إلني هفند شندم منع

لهف ننداا عل ننى لن ن نم نندئي للص ننر مخدلف نند ي ننذلت نم ننج مي ننمأ لهف ننداا

لفلس ننطينيين م ننن خ ننل

هفنند سيدسني أا لركننة سيدسننية نلنا لن

النهقندلي ،لهفشن قمنة كدمننب ميفيننم يني هلقين

لنننز ،

اينني ما زهمنند هنننملع نهفدلننة أقصننى ينني  ،1111/8/19عقننب قينند شنندران يدقهلنند لمسننجم
أقصنى ،لهنننملع لما جمنند
إلسننرئيلية هجمنند

ا جهدل

ل نيفننة يننين لطننريين لفلسننطيني ا إلسننرئيلي يسننرعة ،اهشننن لقننا

ا س ن ة علننى أرلنني لسننلطة مان هميي نز ،مسننهممية لينيننة أمنيننة للسننلطة،

ل ميم من لمندط يي للفة اةزة لهى اص

ي ن ننر هلل  ،اي ن نني لمقدين ن ن ش ن ننن لفلس ن ننطينيان هجم ن نند

أمر لملدصرة عريند

يني لمقدط نة

عل ن ننى لج ن ننيش إلس ن ننرئيلي ا لمس ن ننهاطنين

ا لممنيين ،ليهلط يذلت لهرهيب لذي كدن سدئم منذ إنشدء لسلطة لاطنية لفلسطينية.1
لدا لرئيس لفلسطيني لرل يدسر عريند

سيدسنني يننم

يقنندف النهفدلنة ،الكننن لسيدسنند

منح يم سيدسي هل
هجمند

للغط لميم ني ،اقدم

سنهثمدر النهفدلنة لللصنا علنى مقدين

السننرئيلية ينني له دمن مننع النهفدلننة ريل ن

يهاظيف مفما إلرهدب لذي سدم ل ندل عقنب

للنندمي عشننر منن أيلننا  ، 1117علننى يرجني لهجنندرة ينني لااليند

مسننهغلة مننا زين لقنناا ل دلميننة ا الهجدهنند

لمهلننمة أمريكيننة،

لسنندئمة ينني لسيدسننية لماليننة ينني هلننت لفه نرة ،امننن

ندليننة أخننرا يمكننن لقننا أن مننا زين لقنناا ينني لنرأي ل نند إلسننرئيلي ال يسنملدن يإعطنندء يننم

سيدسي للنهفدلة ،إال يي لدلة ه يقند خسندئر عمينمة يني لجدننب إلسنرئيلي ،مثن مند لصن
يي ليندن ا لذي هطلب ثمدنية عشر عدمد مان اجام مسهاطند
كدن لرئيس عريد

أا مشرا كالانيدلي.

خل أا سهة شنمار منن النهفدلنة ،مند ينز قندمر علنى إلمسندت

يزمد أمار امن مد من لخراج من يمه ،اقنم لنذره ي نا مسهشندريه منن أن لسنلطة لنن هنهمكن

مننن لسننيطرة علننى أعمنند

لميم نيننة إن لن يهننمخ لياقننف كنرة لننثلج لمهملرجننة ،اكنندن عليننه أن

ي ننرف مننن خيرهننه لطايلننة أن أطرينند خدرجيننة عرييننة اةيننر عرييننة ،سننهمم أيننميمد لهمسننت ي ن ار
يلسطينية السهخم ممد للمقديلة يي سدلد

1
2

أخرا.2
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لقم كدن يقم ن لسيطرة على أرا أمر مرئي ايين طا ال لمد كندن هنندت لدجنة للنا ر
يي لقدهرة أا أي مكندن آخنر خندرج يلسنطين ،القنم كندن ا لنلد أن لنرئيس عريند كندن عرلنة
للننغاطد

رأي عنند م خلنني ال يمكنننه إهمدلننه ،ييننين لفهنرة لممهننمة مننن نمديننة أيلننا  1111إلننى

نمديننة شننيدط  1117سهشننمم منند يزيننم علننى ثلثمدئننة يلسننطيني ،إلنندية إلننى مئنند
قي لصا أا عملية لم ممنيين يي لم خ يي  1آذ ر  ،1117ليث يند

لجرلننى ،هننذ

اقنف النهفدلنة

ي ننم هننذ ل ننمم مننن لشننمم ء ا لجرلننى مننن ةيننر لممكننن مان لمخنندطرة يإلن دف أا لهننى يقننم ن
لشرعية لم خلية ،إن ه مان إنجدز مد على لص يم لسيدسي.1

توجهات ومواقف السلطة من انتفاضة األقصى
ش ننكل

النهفدل ننة ص ننرعد مي ننم نيد يم ننمف للهن ن ثير ي نني للقن ن

سيدسي يني أسندس ،القنم ل ين
هاجمد

ليد ذلت:

2

لسيدس نني ،أي أن ه ننميمد

لسنلطة لاطنينة مار يندرز يني ذلنت ايمكنن لاقناف عننم أري نة

 -7لماقن ننف لرسن ننمي علن ننى لمسن ننهاا لسيدسن نني ين نني إسن ننرئي – الن ننيس يدللن ننرارة لماقن ننف
السهخيدري – اجاهره أن لسلطة لفلسطينية يدمر إلى سهخم

مكدسب سيدسية ل ههلق من خل
 -1يدلمقدين لقنم نن

أن لمند علقننة

لمسننللة يمنند ينني ذلننت كهدئننب شننمم ء أقصننى ،امننن هننند كنندن

لدمثة لسنفينة ( كندرين  )Aذ

ايين لقيدمة لفلسطينية ميدشرة.
ا لهنص

لمفدالد .

لسنلطة ينفسننمد رسنميد عنن أي رهينندط يدلمقدامنة ،انفن

كسننلطة مننع لمجماعنند

 -3لدال ن

ل نف لللصنا علنى

أهمينة منن اجمنة نظنر إسنرئي

لهني سن

للنريط يينمند

لسننلطة أن همسننت يدل صنند مننن لاسننط كمنند يقالننان ،أي مع ن جزئنني للمقدامننة
لرسمي من ذلت يي نفس لاق  ،أي أن للسلطة نصف ميدمرة نصف إلجد .

 -1أارم صن ننلفي ين نني جرين ننمة هن ننآرهس ين ننا لجم ن ننة  ،1111/1 / 31لطي ن ننة إلنكليزين ننة،
م لامننة مفدمهنند أنننه خننل عمليننة " لسننار لننا قي" ،ا لهنني جهنندح ييمنند لجننيش إلسننرئيلي
للننفة لغرييننة ،اقطنند ة نزة قي ن عنندمين ،لصننل

لمخنندير

إلسننرئيلية علننى اثنندئ

يلسننطينية هظمننر أنننه ينني ةينندب اجننام إنجنندز سيدسننية ي ننم نمينندر مفدالنند

1
2
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كدمننب

م ييننم ،اجننم

لسننلطة نفسننمد ملننطرة لننمع لمقدامننة لهننى ال هفقننم مكدنهمنند ينني لشنندر

لفلسطيني ،أي أن منطلقمد ها للفدظ على لذ .1

هننرا لمرسننة ينني هننذه لنقطننة هلميننم أن إسننرئي أم ر لملننة منمجيننة إللصنند صننفة

إلرهنندب ي ندلرئيس لفلسننطيني يدسننر عرينند  ،اقننرر

عهينندر لسننلطة لفلسننطينية يقيدمهننه ( كيدننند

إرهديينند) ،اذلننت يمننمف لهنص ن مننن لاصننا لهسنناية مننع لفلسننطينيين ،ا لهنكننر للقننا
لفلسننطيني ،ا سننهخمم

لش ن ب

ينني إطنندر ذلننت خطنندب مهشننمم لننم لسننلطة ،ا ل مليننة لسننلمية يرمهمنند ،

ايمأ هنهمز لفرب للنقلدا على عملينة لهسناية ،طا عنلن ايدهمند منن خنل خطندب مغلنف
يلغة لهمميم ا لاعيم ،ا همد شخب لرئيس لرل يدسر عريد يمع الرهدب اهمايلنه ،ماظفنة

ينني إطنندر ذلننت لماقننف لننمالي مننن الرهنندب ،لننذي يننمأ يرهسن عقننب هجمنند
أيلا  1117على يرجي لهجدرة ل دلمينة يدلااليند

للنندمي عشننر مننن

لمهلنمة أمريكينة ،امسنهغلة للهقندرب للمني

يي لرؤية مع جارج ياش الين لذي كدن قم عهلى ليي

أييا عقب نهمدء لقية كلينهان.

إسرائيل من حل النزاع إلي إدارة الصراع
مع ص ام شدران لرئدسة لازرء يي إسرئي عقب يازه يدنهخديد
يص ننفهه مرش ننح لليك ننام ا ليم ننين إلس ننرئيلي ،ا صن ن

 ،1117أمد يندرت،

لمج ننا عل ننى لس ننلطة لاطني ننة لفلس ننطينية،

اشننلمد ،الدصننر ل نرئيس لفلسننطيني ينني ر هلل إلنني جدنننب ي ننا مسنندعميه اأعلنندء للننرس
لرئدسي لهى ايدهه يي للدمي عشر من ننايمير ،1111عقنب عملينة لسنار لنا قي لهني نفنذهد

يي للفة لغريية . 1111
عم شدران على إمخد هغيير جاهري يي لماقف إلسرئيلي هجده لمشكلة لفلسطينية
ي دمة ،ا اللهل على اجه لخصاب ،ليث نهقل

إسرئي منن ماقنف يسن ى إلنى لن

لننز

مع لفلسطينيين إلى ماقف يس ى إلى " م رة لصر " ،أا لسنيطرة علنى لننز منن طنرف ا لنم،
ايمذ لم نى ،سهنم يرندمج شدران لجميم يي أعقدب أاسلا على هصدعم لمخداف من " ل دم
لن ننميمغريي" ،لن ننذي سن ننهغ ّ ك ن ن م ة لله دم ن ن من ننع لمشن ننكلة امسن ننهقي
السرئيلية لجميمة عمة عندصر أسدسية:2
 -7النسلدب ألدمي لجدنب من ةزة اعمة ما قع يي (شمد

اللن ننهل  ،اشن ننمل

لخطن ننة

للفة) ا

 - 1ماكر ،رييف ،1111 ،صليفة هدرهس يهدريخ 1111/1/31
2
- As'ad Ghanem. (2006). "Israel and the 'Danger of Demography'" in Jamil Hilal (ed.). Where Now
for Palestine. London: Zed books.
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 -1قدمة جم ر يص يين إسرئي ا للفة لغرييةا
 -3ل ّ ا مي أرمن يصارة ةير رسميةا
 -1سهمرر هاسيع لنشدط السهيطدني يي للفة لغرييةا
 -2قرر إلم رة لذ هية لفلسطينية يي لمندط
 -2هلسين ل لقد

لممنيةا

مع مصنر ا أرمن ،يدسنهخم مممد كاسنيطين ينين إسنرئي ا لفلسنطينيين

ا ل دل ل ريي .
نإن لسيدسننة ا لماقننف إلسننرئيليين لجميننمين للننذين يننمآ ينندلهيلار ينني أثننندء لك ن
اهكننذ ين ّ
رئيس لازرء يدرت اهصدعم من جميم يي ظ لك شندران رئنيس لنازرء إلسنرئيلي ،يشنكلن
للقة هدمة لفمن اصنا لمندس إلنى لسنلطة ا أزمنة ل ميقنة م خن

ال ننب لهلن ّنرر مننن لنناه يش ن ن لهمنندال
أسدسيد يي هشكي لالع لفلسطيني لرهن اها زن لقاا لم خلي.

للركنة لاطنينة لفلسنطينية،

قينند مالننة يلسننطينية مسننهقلة إلننى جدنننب إسننرئي مار

تداعيات االنتفاضة في الحقل السياسي الفلسطيني
يمكن لقا أن النهفدلة نجل
منند يجننب أن هكننان عليننه ،ليننث همكن ن

يي إعدمة ل لقة يين لش ب لفلسطيني طا سرئي إلي

النهفدلننة مننن هلقين أمننرن أسدسننيدن ،أا همث ن ينني

عنندمة ل لقننة يننين لطنريين إلنني علقننة صننر  ،ا لثنندني همكنمنند مننن السننهمرر ،ا لهننى ال يكنان

ذلننت لننمثد منف ننرم لم نرة ا ل ننمة ،علننى ل ننرة مننن ك ننان ذلننت ةي ننر كننديي إلل ننم ث لنصننر ا نم نندء
اللهل مدل يكن لمذه النهفدلة هفدعل

ا إلسرئيليين على لالع ل د ل ريي.1

عريية اهغيير عريية هؤمي إلي إزعندج أمنريكيين

امننن ندليننة أخننرا يننإن النهفدلننة لننرر

ليسننهه ييمنند لاالينند

إسرئي ا لااليد

لمفننداا لفلسننطيني مننن لننم ئرة لمغلقننة لهنني

لمهلننمة طا سننرئي اأنظمننة للك ن ل رييننة ،ينني إطنندر علقنند

قنناا لصنندلح

لمهلمة ،ا سه دمة لش ب لفلسنطيني زمند لميندمرة عنن طرين أخنذه مكهسنيد

أاسننلا ،لهنني لققهمنند إسننرئي  ،كرهينننة ييننمهد ..ليننث ل ن ي ننم مننن لممكننن السننهمرر ينني هقننمي
لهن نندزال

م ننن جدن ننب لفلس ننطينيين ،ا س ننهمرر هلقين ن

لفلسننطينية أا قيدمهمنند عهري ن

1

يإسننرئي  ،اهخل ن

 -لخطيننب ،ةسنندن ،1117 ،اقنندئع نننماة .ر هلل ،جدم ننة ييرزي ن

ب18 –73

83

لمكدس ننب لإلس ننرئيليين .يمنظم ننة لهلري ننر

عننن لكف ندح لمسننلح ،اقيل ن

امركننز لمرسنند

يه جي ن

لقلننديد

السننهرهيجية ينني لجدم ننة أرمنيننة ،يلسننطين،

أسدسننية ،اقيل ن

للقننا

يكينندن منقنناب لسننيدمة ،علننى عهينندر أنننه خننل مرل ن مه ننممة يمكننن هلقي ن

لنمدئيننة للش ن ب لفلسننطيني ،اهننذه مكهسننيد

طننرح قلننية يلسننطين ا لصننميانية علننى أجينند

ألننم ث النهفدل ننة امننن خ ننل

لققهمنند إسننرئي  ..القننم أعنندم

النهفدلننة

ل رييننة لجميننمة ،يمننن لا لننح أنننه مننن خننل

لهلف نندز أصننيح هن نندت هفدع ن ي ننين أجي نند

لجميننمة ي نني مخهل ننف

أقطدر ل ريية ،ي م أن كدن قم لمث هشاش شميم ييمد يه ل يدله دم مع لقلية لفلسنطينية،

ا لمشرا لصمياني على خطارهه.1

الصراع على السلطة داخل السلطة الوطنية الفلسطينية
يرجننع ه ننذ لص ننر إل ننى س نننة  ،1113أا لمنديسننة ي ننين ملم ننام عي نندس (أي ننا م نندزن )،
رئيس لازرء يي ذلت لاق  ،ايين لرئيس يدسر عريد  .ليث ل يكن هنندت رئنيس للنازرء يني
لسلطة لاطنية لفلسطينية لهى آذ ر/مدرس  ،1113يقم كدن للسنلطة لاطنينة لفلسنطينية نظند

رئدسنني ،يماجننب هفدقنند
يك

أاسننلا ينني سنننة  ، 7883اكنندن ل نرئيس لرل ن يدسننر عرينند

لسلطد  ،لهنفيذية ا إلم رية ،ا ها لسلطة لاليمة لك

ا ين عرينند

يمسننت

لقرر  ،ايني آذ ر/مندرس،1113

سننهجدية لللننغاط لهنني مدرسننهمد للجنننة لريدعيننة 2ا لاالينند

لمهلننمة لهنني عهيرهننه

مخل يي اظيفهه اال ييذ أي جمم لمننع إلرهندب .ايه ندرا هنذ لهنندز منع م درلنهه لشنميمة
لسديقة مث هذه لخطاة قي إقدمة لمالة لفلسطينية يشك قط ي.
ينني آذ ر/منندرس  ، 1113ا ي ن عرينند
اعم
ّ
شدةله صلليد

علننى ه يننين أي نا منندزن لمنصننب رئننيس لننازرء،

لمجلس لهشري ي لقدنان أسدسي ل ند  7882ا سنهلمث منصنب رئنيس لنازرء ،مدنلند
هنفيذية كدن

مخصصة يي لسدي للرئيس.3
ّ

ألن ننمث إنشن نندء هن ننذ لمنصن ننب صن ننرعد

لفلسننطينية ،يقننم لننرب عرينند

جمين ننة علن ننى لسن ننلطة م خ ن ن

علننى اللهفنندظ يك ن سننلطد

لننازرء يمنديسننهه ،ال سننيمد كننان أخيننر يهمهّننع يه ييننم لاالينند

1

 -شننكر ،عيننم لغفنندر ،1117 ،اقنندئع نننماة .ر هلل :جدم ننة ييرزي ن

امركننز لمرسنند

لسن ننلطة لاطنين ننة

صننندعة لقننرر ال ن يسننمح ل نرئيس
لمهلننمة ا سننرئي  ،ا سننهمر نس ن

السننهرهيجية ينني لجدم ننة أرمنيننة ،يلسننطين،

ب18–73
 - 2جقمدن ،جارج ،1113 ،هفه لفلدء لسيدسي يين يرةمدهية لفرصة أخيرة امللية لمقدامة ،لمنؤهمر لسنناي لهدسنع لمنا طن،
لمؤسسننة لفلسننطينية لمرسننة لميمقرطيننة ،ر هلل ،يلسننطين ،ب( :2-7ينني يم يننة شننمر هشنرين أا /أكهنناير  ، 1113ظمننر مقنندال
ينني لصننلف ل يريننة هفيننم ين ن ما الهلنندم أاراينني ههيدلننث يشننك أالنني اةيننر م لننن ،ييمنند يينمنند ،لننا إمكدنيننة إيجنندم طريقننة إلقننند
لرئيس يدسر عريد يدلهنلي طاعد عن لسلطة امغدمرة ليلم ،ا لهقدعم ي من ارلة يي مكدن آخر)
 - 3أيننا ميننة ،ألمننم ،اجمنندم لننرب ،1112 ،هقريننر لننا " لفص ن لمهننا زن يننين لسننلطد ينني لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني" لسننلطة
لهنفيذية :مجلس لازرء ،مؤسسة ما طن -لمؤسسة لفلسطينية لمرسة لميمقرطية ،ر هلل ،يلسطين  ،ب72-71
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لمنديسة ا لصر على لسلطة يين لرئيس لفلسطيني ملمام عيدس (أيا مدزن) ارئيس لنازرء
سمدعي هنية ي ممد هيمل

الل .

الما ر يي اق

غياب الرئيس ياسر عرفات عن المشهد السياسي
شكل

ايدة لرئيس عريد

نمدية لقية ي كثر من م نى ،ايكمن أثرهد أكير من منظار

سيدسني م خلنني يلسنطيني هننا أنننه لن ي ننم يني إلمكنندن إيقنندء لنظند لسيدسنني لفلسنطيني كمنند هننا

ي م ايدة لرئيس لرل  ،ليث كشنف ةيدينه عنن منما لن ف ينينة لنظند لسيدسني لفلسنطيني
اخصاصنند ينني جا ني نه إلم ريننة ا لقدناني نة ا لسيدسننية ،نهيجننة ةينندب لم سسننة ييننه ،اينند
ا للد يني لنازر ا لمؤسسند

لهني أصنيل

ه ندني منن لدلنة هرهن  ،اعنم الناح مارهند يني

لليدة لسيدسية ،ايي قمرهمد على له دم مع مد خلفهه لسيدسد
لينيننة أمني ننة ا الم ري ننة لكدي ننة مؤسسنند

لسن نلطة ،ايدهن ن

إلسرئيلية لهي لري

ي نف

النهخديد

سا ء

للدج ننة مللننة إلع نندمة ين نندء لمؤسس ننة

لفلسطينية ا صللمد مطليد جمدهيريد لهجداز لدلة الخفد ا لفش  ،من خل
لمللية أا لهشري ية ،الرارة هايير آليد

لشننل

للملدسية ا لمسدءلة من جمنة ،ذلنت ين ن عريند

لن

يسع ليندء مؤسسة مالة لميثة ي م إنشدء لسلطة لفلسطينية يي للفة لغريية اقطند ةنزة ،يمند
ييمنند مننن م سسننة للجمنندز إلم ري لييراقرطنني لللكامننة ،اقنندنان نديننذ ،ا نهخدينند

لركند سيدسنيد م خليند ،علنى سننيي

ماريننة هلننفي

لمثند ال للصنر .لقنم سن ى إلنشنندء سنلطة كندن هنا شخصننيد

قدمر على لهلك ييمد طا م رة ميهمد لهلقي

أهم ف لسيدسية لمهاخدة.

1

غياب االستراتيجية واعتماد المناورة والتكتيك
عقب إنشدء لسلطة لاطنية اهقينمهد يلنمام هفند أاسنلا ،لندا لنرئيس لرلن عريند

لمننندارة ينني هلسننين لماقننف لفلسننطيني هننمريجيد ،إال أنننه ل ن يننمرت أن قا عننم لل يننة مننع إسننرئي

هخهلف ياجام هفد مكهاب ،ايمد أنه لطرف أل ف يقم ينمأ ينذهب يدهجنده لمنندارة ا لهكهينت،
أن السهرهيجية يي لغدلب هي من نصيب لطرف أقاا ،أا على أق من لمينه لقنمرة علنى

هاظيننف مصنندمره القهصنندمية ا ل سننكرية ا لسيدسننية لهلقي ن أهننم ف ي يننمة لمننما ،يننري جقمنندن،
إلندية إلننى ذلننت ،يننإن قلننية يلسننطين ينني م ظن أاقدهمنند لن هكننن ملكنند للفلسننطينيين الننمه  ،اقننم
مأين

ما عرييننة عننمة ،امنند زل ن  ،علننى لس ن ي للسننهلا ذ علننى لصننة مننن لارقننة لفلسننطينية،

ا لجميننع يننمرت أن يلسننطين كدن ن

امنند زل ن

سنندلة للصننرعد

إلقليميننة ش ن ن ك ن يلننم صننغير

املمام لقمر يني عندل لينا ايني عصنار سنديقة ،يدلمشنمم لسيدسني إذن هنا لقن ل لغند ال
1

 -جقمدن ،جارج ،1177 ،مرجع سدي  ،ب71
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يننم مننن لمننندارة ييننه ،يدلهلنندلف هنندرة مننع يرين  ،اهنندرة مننع آخننر ،يليننث يصننيح لهكهيننت سننر ليقنندء

ا السهمرر اآلية لهلرت لغرا هلقي

أهم ف .سنهاعب لنرئيس عريند

هنذ لنمرس جينم يني

مرللة ميكرة من ليدهه لسيدسية يسيب قرءهه لا ق ية لماقع لجدنب لفلسنطيني امصندمر قاهنه،

ايخدصة يي لشهد  ،ايي نطد

ل لقد

لخدرجية أيلد ي م أاسلا.1

سلوك حماس خالل االنتفاضة
سلك

لمدس خنل

النهفدلنة لثدنينة ،طرين

لفصندئ نفسنمد لللصنا علنى " لشنرعية

لنلنندلية" ،أمننر لننذي أما إلننى زمينندم رصننيمهد لننما لجممننار خللمنند ،اقننم سن

إل ننى رص ننيم سيدسن نني ،اري ن ن

لهلاين هننذ

شن ن در "شن ننركدء ي نني لنننم  ،ش ننركدء ي نني لقن ننرر" ،الالن ن

خطديمننند

إلسلمي من ميني صرف إلي خطدب ميني اطني ،2ليث كدن ذلت هكهيت من للركة للص ام

إلي قيدمة لشدر لفلسطيني ،ايدلهدلي يشد مشرا لهساية يي مقدي مشرا لمقدامة ،اها مد

هسننيب ينني أليدننند كثي نرة ينني صننم مننع لسننلطة ،ليننث اصننل
لجيريننة علننى قينندم

أمننار إلنني لننم يننرا القدمننة

لمنندس اعلننى أرسننم لشننيخ ألمننم يدسننين ،يدإللنندية للعهقنندال

لهي مدرسهمد لسلطة يل ندشطين يي للركة.

3

لسيدسننية

صعود أبو مازن لقيادة السلطة
ص م لرئيس لفلسطيني ملمام عيدس يي ظراف ل هكن ليهّة ما هيه له ،ليكان رئيسند
للسلطة ،عير لشرعية النهخديية ،اكدن لميه نمج يي ل م يقا  :على ريا عسكرة النهفدلة
ا النفل

أمني ا ل مليد

لهفجيرية ،اكدن للق

لسيدسي ملطرب للغدية ليث كدن :

4

 -7لسننلطة هخلننع لمرك نز قنناا سيدسننية امدليننة اأمنيننة مه ننممة ،هلننم مننن قمرهننه علننى إلم رة
ا لهفرم يدلقرر يدإللدية لمد ه دنيه من ل ف اهفشني للفسندم ا لفالنى ،اهنمهار مكدنهمند

اصمقيهمد يي لشدر لفلسطيني.

1
2
3

ةدن  ،س م  ،مرجع سدي  ،ب71 جقمدن  ،جارج  ،1177- :مرجع سدي  ،ب 11لجزين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نرة نن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ، 1117 ،ي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرا القدم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة لجيري ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة عل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننى لش ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننيخ لم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم يدس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننين،

/http://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/12/5
 - 4كي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندلي ،مدج ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم ، 1171 ،أي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندزن مدل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه ام ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند علي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه ،لجزين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نرة نن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ،
/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/5/26
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 -1لصر

لملهم م خ لركة يهح نهيجة هجدذيد

لشنندية ا لننذي عننرف صننطللد ب(صننر

عميمة يين طيقة لقيدمة لقميمة ،ا لقيدم

الجينند ) م خن

للركننة ،ليننث هننمهار أالنند

للركة لم خلية اأصدب لهنظي لدلة من لهره ا لفالى يي هلت لفهرة.

 -3لصن ن ام لشن ن يي لمهزي ننم للرك ننة لم نندس ا ل ننذي ه ننرج ي نني نهخدي نند

ليل ننميد

اللقد . 1112

 -1له ن ن

ا لهشن نري ي

إلسننرئيلي ا النلينندز أمريكنني ينني عمليننة لهسنناية ممنند أل ن فه ينني همريننر ما قفننة

ارؤيهه على لمسهاا لش يي.

االنتخابات المحلية في مناطق السلطة الوطنية
شكل

نهنندئج النهخدينند

النهخديند

لمللينة من طفند هدمند يني لمشنمم لسيدسني لفلسنطيني ،لينث أينرز

لملليننة لهنني جننر ينني مننندط

لا قننع لفلسننطيني ،ليننث نجلن

جميننمة ينني

لسننلطة أالننى ، 1112م طينند

لركننة لمنندس ينني هلقين نهنندئج ملفهننة اينناز كييننر ينني ليلننميد

لكي ننرا له نني جن نر ييم نند النهخدي نند

يغن نزة ا لل ننفة ،ييم نند عهي ننر مؤش ننر عل ننى قي ننا لمجهم ننع

لفلسطيني ليرندمج لمدس لمقدا على لسدب يرندمج يهح لهفدالي .
ليننث ش نك ينناز لمنندس ينني لمرللننة أالننى مننن النهخدينند

لملليننة لهنني جننر ينني

للفة لغريية يي سهة اعشرين مجلسد ملليد ،ايي قطد ةزة يي عشرة مجدلس مللينة ،مفدجن ة

لن هكننن لهننى لمنندس ههاق منند ،يقننم نجل ن

لمنندس ينني للصننا علننى  %32مننن عننمم أعلنندء

لمجندلس لملليننة لهني جننر يني نهخدينند

علننى  %22منن مجمننا أعلنندء

لمجدلس لمنهخية يي قطد ةزة.1
النهخدينند

لملليننة ا لهنني شنندرك

اكننذلت لركننة لمنندس ي ننم أن قدط ن

يلجننة نمنند هل ن
النهخديد

للننفة  ،الصنل

ييمنند اللمنرة أالننى كديننة لقنناا ينني منظمننة لهلريننر

مننن قي ن

النهخدينند

لهش نري ية أالننى ينني ل نند ،7882

سننقف أاسننلا ،ايدسننهثندء لجمنندم السننلمي يقننم جنندء

مشنندركة لك ن ينني هننذه

نطلقد من رؤا مخهلفة ،ليث أر لركنة لمندس أن مشندركهمد يني هنذه النهخديند

ه هي يي إطدر لا قنع لسنيئ ا لمهنمهار لخندب يدلسنلطة لفلسنطينية ،اخدصنة يني ظن
أقصى ،يلل عن لخمسة أعا أالى لهي هل

قيدممد ،يقم أصيل

نهفدلنة

لسنلطة ال همثن يني

نظر ةدليية سدلقة من لفلسطينيين أكثر من مشرا قهصدمي لمذ لمسئا أا ذ ت ،ممد ج ن

مننن لمنط ن أن ههقننم لقنناا لليننة ينني لمجهمننع لهسننل زمنند لمينندمرة ...ينندلهغير لننذي ط ن أر علننى
1

 -ل جرمنني ،أش ننرف ،1112 ،لم نندس ا النهخدي نند  ،مجل ننة هس نندمح ل ننمم لث نندمن ،مرك ننز ر هلل لمرس نند

يلسطين ،ب12
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لق ننا

إلنس نندن ،ر هلل،

لا قع لجيا -سهرهيجي يي أرلي لفلسطينية ،اخدصنة يني قطند ةنزة ،يني لناء النسنلدب
إلسننرئيلي لننذي كنندن مهاق نند ،أمننر لننذي كنندن ي ننني لننمنيد هاقننف مسنندر لمقدامننة لمسننللة

مرلليند علننى أقن ينني قطنند ةنزة ،ا اللهفند

إلننى ل من

لسيدسنني ا إلصننلح لننم خلي ،ايدلهنندلي

شك قرر لمشدركة لمن عهيدر أخرا لمدية لمشرا لمقدامة من مغينة النقلندا علينه،

هننايير منند ينند

ي ننرف يدلشننرعية لمسننهارية لننه ،1كمنند أشنندر لمهلننمث يدس ن لركننة لمنندس مشننير

لمصنري للصنلدييين" ،هننذ ي نني ن لشن ب لفلسننطيني ينريا لفسندم اي من يني هغيينر للمديننة

مصدلله".2

هننرا لمرسننة أن النهخدينند

لفلسطيني ،اأطلقن

لملليننة كدن ن

هؤسننس لمرللننة جميننمة ينني لنظنند لسيدسنني

جسنر ننذ ر ميكنر لمند هنا قندم يني لمرللنة لهدلينة منن لينث نهمندء عصنر

لهفننرم يدلنظنند لسيدسنني لفلسننطيني ا لهكنندره مننن قين يصنني  ،اأنننه إذ منند لن هلننمث مرج ننة ينني

يندء لنظد لسيدسي ،يإن لك

لفلسطيني سيمخ لدلة منن لهينه ا لهشنرذ اهنا مند لصن ي نل

منع صن ام السنل لسيدسني لقيندمة لنظند لسيدسني لفلسنطيني يني لناء مند يلملنه منن يرنندمج
يخهلننف جننذريد عننن يرننندمج لمنظمننة اخصاصنند رؤيننة ايرننندمج لركننة يننهح لمسننيطرة علننى لنظنند
لسيدسي لفلسطيني منذ سهيند

لقرن لمدلي.

اشكاليات النظام السياسي الفلسطيني
يني لنناء هننم عيد
يي لااليند

لمهلنمة ،أخنذ لنظند لسيدسني لفلسنطيني يا جنه م زقند سنهرهيجيد ال ن

لرئيسية ههجسم ييمد يلي:

• يش

النهفدلننة عقننب يشن مسنندر أاسننلا ،اه ثننر مفدالنند
3

لللا النهقدلية ،اةيدب يرب لللا لم ئمةا

• ه قم عملية يلاع لل

لمرللي اص اية ل امة إلى لل

• هقدم لنظد لسيدسي لفلسطيني ،ا ل جز عن إصللها

كدمننب ميفيننم
إلشنكدليد

السهرهيجيا

هكرس السهقطدب لثندئي ،اص اية االمة لقطب لثدلثا
• ّ
• نسم م أي ل م ل سكري أمند هيندر لهسناية لسيدسنية ،اصن اية ل نامة إلنى أشنكد

لنلند

لجمدهيري.
 - 1عن نندمر ،عن ننمندن ،1112 ،كين ننف أر إسن ننرئي ين نناز لمن نندس ي ن نني النهخدين نند ليلمين ننة ا لهش ن نري ية ،لمركن ننز لفلسن ننطيني لإلع ن ننل ،
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.a spx?itemid=106937
 - 2لمصري ،مشير ،1112 ،هصريح صلفي ،ماقع ل ريية ن /http://www.alarabiya.net ،
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لفلسطينية ،ييرا  ،ليندن ،ب37-72

نللظ ممد سي
سنندهم

هذه لفهرة منن هندريخ لقلنية شنكل

أن هم عيد

يشننك كييننر ينني إلننم ث نقننلب ينني لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني لاليننم عقننب هفدقيننة

أاسننلا ،ممننم

للنقسنند لفلسننطيني لننم خلي عيننر ه ن جيج لخلينند

يكديننة مكاندهمنند ،سننا ء مننن ليننث لسيدسنند
قمم

من طفند هدمند ،لينث

مؤسسد

مننن خ نل

ل ن دف لسننلطة

السننرئيلية هجدهمنند أا مننن ليننث طيي ننة أم ء لننذي

لسلطة ا لذي اصفه لكثينر منن لملللنين يدل شنا ئية ا لفسندم ا لهرهن ا لفالنى

ايمكن سرم أه لمسييد

لهي أم

إلي ذلت من اجمة نظر لمرسة على لنلا لهدلي -:

 -7لظراف أمنية لمهرمينة لهني يرلنهمد إسنرئي علنى لسنلطة لاطنينة لفلسنطينية عقنب
س ننهمم يمد لميدش ننر لكدي ننة لما ق ننع أمني ننة لفلس ننطينية  ،اك ننذلت ل ننرب ليني ننة لهلهي ننة

للسلطة  ،من خل سيدسية أمر لا قع ،ايرا للقدئ علنى أرا ممند عنزز لدلنة
لفلهدن أمني ،ا لفالى يي مندط

 -1لهسدا

لسلطة.

أمريكي ا لمالي مع الجنرء

للكن ن ي نني ليين ن

السنرئيلية ،اخدصنة عقنب هنالي يناش الينن

أي ننيا ،ام نند هل ننى ذل ننت م ننن أل ننم ث أيل ننا  ، 1117اهين نني لرا ي ننة

إلس ننرئيلية يدلكدمن ن  ،مم نند أيق ننم لرع نني أمريك نني ماره لمن نناط ي ننه أص ننل كاس ننيط للن ن

لخلينند

اهقريننب اجمنند

لنظنر ،لهننى اصننل

أمننار لهيننني خطنندب شنندران يلننرارة

عز لرئيس لرل يدسر عريد .

 -3لهننرمي ا لخننذالن ل رينني لننذي اص ن قمهننه ينني قمننة ييننرا  ،1111ا عننلن لمينندمرة
ل رييننة للسننل ينني نفننس لهاقي ن

ييمنند ميدينند

لهنني كدن ن

شنندران هلدصننر عرينند

لمقدط ة ،هذ ةير لمشدركة يي عزله عير ريا له دطي م ه لهى هليفانيند .

 -1لخلينند

م خن

ينني

لقينندمة لفلسننطينية اطمننع لنني ا منمنند ينني لاصننا لكرسنني عرينند

اهسداقم مع لمقهرلد

أمريكية ا السرئيلية ،اهلمليم عريد

نفسنه مسنئالية لفشن ،

إلدية لمسدهمهم يي لرب المة لماقف لفلسطيني سنا ء علنى لمسنهاا لمينم ني أا
لسيدسي ،ليث شمم ل د  1113مطدليد

للشيدب ،اها هاقي

كدن يي ةدية لمقة ا لخطارة .

 -2لفلهدن أمنني ا لفالنى لهني صندلي
جمدعد

يلرارة هجميم ممدء لقيدمة ا يسدح لفرصة

هملمن

لالنع أمنني للسنلطة ،اهشنرذممد إلني

شخصية ههيع يي االئمد أشخدب اليس اطن ،لمرجة شك كن قدئنم أمنني أا
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مسننئا سيدسنني مليشننيد أمنيننة خدصننة يننه ،اهلميننم ينني ة نزة ،ندهيننت عننن لدلننة لفسنندم
ا لهره

لذي أصدب كدية مري

 -2هيمنننة لهندقلنند
ليث ةدي

ل م م خ مؤسسد

لسلطة لاطنية.1

لم خليننة ينني لسنندلة لفلسننطينية علننى لهننندقا لنرئيس مننع اللننهل

لرؤية لاطنية لها يقية يي له دم منع اللنم ث اهيمننة رةيند

يي يرا خيدرهه ،ايد

يشد

آلخر ها سمة ل م

كن طنرف

لسيدسي ا لميم ني لفلسطيني.2

 - 1عاكن ن  ،طن ننل  ،2006 ،لال ننع لن ننم خلي لفلسن ننطيني ي ننين لفالن ننى لخلق ننة اهلن نندرب لمصن نندلح ا لسيدس نند  ،مجلن ننة هسن نندمح،
ل نمم ،72مركننز ر هلل لم رسنند لقننا إلنسنندن ،ر هلل ،يلسننطين ،ب ( :27-21أما هرجننع مار اقنناة أجمنزة أمنيننة ا لشننرطية ،
اه ننمم االء همنند  ،اظننراف مجديمننة اللننهل إلنني هرجننع لشن ار ينندأمن  ،ا للننيط  ،اهرجننع مار مؤسسننة لقلنندء يننا منند ه دنيننه مننن
لن ف  ،الن ف لقننمرة علننى لسننيطرة اسننيدمة لقنندنان  ،ايدلهنندلي هقننم سننلطة المديننة ل شننيرة ا لفصنني علننى لسنندب للمديننة ا لسننلطة
لشرعي )
 - 2لمرجننع لسنندي  ،ب ( :27لنني ا أرم مننن خننل هننذ لالننع هغييننر مننا زين لقنناا لم خليننة لصنندلله  ،طا للنند لمزيمننة يخينندر
أاسلا  ،اش

لطري نلا يرا خيدر لمقدامة )
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المبحث الرابع

صعود اإلسالم السياسي وانقالب في المشهد السياسي الفلسطيني ()6099-6009
كشف

النهخديد

لهشري ية لفلسطينية لهي أجري

يي مطلع ل د  ، 1112عن عنم

جدهزيننة لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني لهلم ن ا سننهي دب لهل ناال  ،رة ن أن ل نندل شننمم ينزههمنند،
أنم هلن

انسي ي ا لفلسطينيين لي ا لاق

اللنهل

إلسنرئيلي ،كمند لن يجنر ألنم مننم

مفدلننلة يننين لننمعاة منند إذ كنندنا ه ن جنندهزين ي ننل للميمقرطيننة هل ن
لمسهنير مثلمند كهنب لشنيخ لمفكنر جمند
النهخدينند

اشننكل

اللننهل  ،أ أن لمسننهيم

لنمين أيغندني نمدينة لقنرن أخينر هنا أيلن لمن ،

لهشنري ية ،1112لهنني لققن

ييمنند لركننة لمنندس أيننرز قنناا لم درلننة ينناز

سنندلقد ،هل ناال ينني لخطنندب لسيدسنني ا العلمنني سننرعدن منند ممننم لطري ن لصننم مسننلح علننى
لسلطة.1

لمهغير لرئيس يي النهخديد

لهشري ية لثدنية همث يي نهقد قاا لم درلة ال سنيمد

لركة لمدس إلدية للجيمهين لش يية ا لميمقرطية منن ماقنع لم درلنة للنهخديند

ا لمشنندركة ييمنند ،اقننم علل ن

هلننت لقنناا لهغيننر للدص ن ينني ما قفمنند ي ن ن النهخدينند

إلني لقينا

ه ن هي ي ننم

النهفدلة لثدنية اأن أاسلا كدهفد ل ي م ها الطندر ،أا لمرج ينة لمنذه النهخديند  ،يني لنين

عهيننر لركننة يننهح اينني أكثننر مننن مندسننية أن لمشنندركة ينني النهخديند

لسننديقة ،ا للننميث أن أاسننلا ال يشننك مرج يننة يهلننمن مغدلطنند
لجننم

لهنني أثيننر قي ن

ا لهنديس يين لفصدئ
آلخ ن نر ،يلقنننم شن ننمم

النهخدينند

ا لهنني شننكل

لقدعننمة

سننهه علننى ذ

ا لننلة ،2اي يننم عننن لدلننة

يشننك أا ي ن خر جننزء مننن للملننة النهخدييننة

لسيدسية لدا خللمد ك يصني أن يينين صنا يية ما قفنه اعنم صنا يية
النهخدين نند

لهش ن نري ية لثدنينننة ا لهننني ه هين ننر أالنننى م ننن لي ننث " له ممين ننة

لسيدسنية" ،مشندركة م ظن لقناا ا لفصندئ مدعنم لركنة لجمندم إلسنلمي ،اعرلن

كن

لقناا

ا لفصندئ أيكدرهنند ايرمجمنند النهخدييننة ،الكننن لقصننار كنندن ا لننلد ينني لجدنننب لمؤسسنني لمننذه
ألننزب ،ليننث أن م ظ ن مرشننلي لقنناا ا لفصنندئ ل ن يهرشننلا يننندء علننى نهخدينند

اركننز ك ن

م خليننة،

لقنناا ا لفصنندئ علننى لجدنننب لنلنندلي يشننك أسدسنني ..مننع أن لملللننين يكنندمان

يجم ان على أن لندخب لفلسطيني قنم خهندر مرشنليه ينندء علنى لالنع لنم خلي ،اأن لهغيينر

1
2

 ل مري ،اليم ،1171 ،آلخر يي لصلدية لفلسطينية ،مركز ر هلل لمرسد-عثمدن ،زيدم ،1118 ،النهخديد

لفلسطينية :إعدمة هقيي  ،مركز ر هلل لمرسد

94

لقا

لقا

النسدن ،ط ،7ر هلل ،يلسطين ،ب78

النسدن ،ط ،7ر هلل ،يلسطين ،ب81

للدصن ن ي نني أرء لنن ندخيين ج نندء نهيج ننة ه ننمهار لال ننع القهص نندمي ا أمن نني ،ال ننيس لسيدس نني

يلسب جميع سهطلعد

لرأي ل د لهي أجري .1

اف ارزات االنتخابات التشريعية الثانية
كرس

نهدئج النهخديد

لدلة السهقطدب يين لقاهين لكيريين علنى لسندلة لفلسنطينية

"لمندس اينهح" للهنين سنهلاذهد النمهمد علننى ه يينم لنا لي ( ) %92منن لنندخيين ،اعلينه يصننح
لقا سهندم إلي أن لنظد لسيدسي لفلسطيني ل هيم ها نظد ثنندئي اسيسنهمر كنذلت إلني أمنم
لنظنند لسيدسنني

لننن يكننان قصننير ،ايدلهنندلي يننإن للننميث عننن قطننب ثدلننث مننؤثر ايدع ن م خ ن

أصننيح أن مننؤجل إلنني منند ي ننم سنننا  ،مننع لهمنند أن هننهمكن قنناا ليسنندر مننن إلننم ث لفننر
ا لهغيير يي هركيية لنظد لسيدسي لفلسطيني مسنهقيل ،أمنر ملفناف يشنكات كيينرة إن لديظن
على صيغمد للدلية.2

إن لدل ننة الس ننهقطدب لل نندم ي نني لش نندر لفلس ننطيني ي ننين لم نندس اي ننهح ا له نني هرجمهم نند
النهخدينند

لهشنري ية لثدنيننة إلننى م خن

لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني هننزم م لننمهمد ينني قطنند ةنزة

لذي ههقدسمه هقرييد لركهي يهح المدس ،يقنم لندز قندئمهي للنركهين علنى أصنا
لندخيين يي لقطد  ،يينمد هقدسم

لقا ئ أري ة ليدقية  %9من أصا

 %81منن

لندخيين يي لقطد ،

أمد يي للفة لغريية يهظمر لدلة السهقطدب أق لمة ممند هني علينه يني قطند ةنزة ،ينجنم أن
لكه

لصغيرة لصل

لنندخيين اهنا مند يمثن لن ف نسنيهمد

مجهم ة علنى  %72منن أصنا

يي قطد ةزة ،ايدإلمكدن لقنا ين ن للنفة لغريينة مدزلن

ا له ممي ننة قيدس نند يقط نند ةن نزة ل ننذي أظم ننر

النهخدي نند

هشنك – إلنى لنم مند -مجندال للهننا

أن ي ن نا لق نناا اص ننل

يي ننه إل ننى ل ننم

لهلشنني ،امنند أم علننى ذلننت مننن لنسننية لهنني لققهمنند قدئمننة ليننمي ينني قطنند ةنزة -اهنني قدئمننة
ئهليي ننة هلن ن ثلث ننة ق نناا هدريخي ننة عل ننى لس نندلة لفلس ننطينية ه نني ( لجيم ننة لميمقرطي ننة ،ل ننزب

لش ن ب ،الركننة يننم ) ،إلنندية إلننى مسننهقلين -يل ن ههجننداز نسننية لقدئمننة ي ني لقطنند  %7.1مننن
إجمدلي أصا

اهي نسية هم على أن ألزب لمشكلة للقدئمة أصيل

عمليد ةير ماجامة

على لص يم لجمدهيري يي قطد ةزة ،امنن لمفينم ذكنره هنند أن قدئمنة لينمي قنم لصنل
مق ن ن ن ننميمد ي ص ن ن ن ننا

لل ن ن ن ننفة لغريي ن ن ن ننة يقن ن ن ن نط مان للدج ن ن ن ننة إل ن ن ن ننى أص ن ن ن ننا

علنى

قط ن ن ن نند ة ن ن ن ننزة .3

 1كهدنة ،ملمم ،2007 ،مشرا قدنان ألزب لفلسطيني ،مجلة هسدمح ل مم ،72ر هلل ،يلسطين ،ب91
 - 2شدهين ،لسن ،1112 ،مرسة هلليلية لا نهدئج النهخديند لهشنري ية لفلسنطينية لثدنينة لهني جنر يني ،1112مركنز لمرسند
لجمدهيرية ،ةزة ،يلسطينhttp://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/02/12/37040.html ،
3

 -لمرجع لسدي
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ي نندز قدئم ننة لهغيي ننر ا إلص ننلح لملس نناية عل ننى لرك ننة لم نندس ي ن ن ( )12مق ننم ي نني لمجلن ننس
لهشنري ي لفلسننطيني ل نند  ،1112ايننذلت شن ّكلا منند نسننيهه  %21.2مننن أعلنندء لمجلننس ،أمنند

علننى مسننهاا لننما ئر النهخدييننة ،يقننم همكنن

قدئمننة لهغييننر ا إلصننلح مننن لفنناز ي ن ( )12مق ننم

مشكلين مد نسنيهه  %28.1منن مقدعنم لنما ئر ،اعلنى مسنهاا لقنا ئ النهخديينة ،يقنم يندز هنذه
لقدئمة ين ( )31مق م ايشكلان مد نسيهه  %12.1من لمقدعم لمخصصة للقا ئ النهخديية.

لركننة لمنندس يننمع أري ننة مرشننلين مسننهقلين لققننا لنجنندح ينني هننذه النهخدينند ،

قدمن

لهصننيح لمقدعننم لما ليننة للركننة لمنندس  91مق ننم أي منند نسننيهه  %21.2مننن مجمننا مقدعننم
لمجلس لهشري ي.
أمد لركة ينهح يقنم منين

يخسندرة ،لينث لن هنهمكن منن لصنم سناا

يني هنذه النهخديند

( )13مق م ايشكلان مد نسيهه  %31.2من هنذ لمجلنس ،لينث لصنل

علنى مسنهاا لنما ئر

النهخدييننة علننى ( )72مق ننم  ،ايشننكلان منند نسننيهه  %11.1م نن مقدعننم لننما ئر النهخدييننة ،ينني
للركة من لفاز ين ( )11مق م على مسهاا لقا ئ النهخديية ،ايشنكلان مند نسنيهه

لين همكن

 %11.8من لمقدعم لمخصصة للقا ئ النهخديية.
اقم هشكل

لنلا لهدلي:

2

أوال  :صر

1

ملمح لنظند لسيدسني لفلسنطيني عقنب النهخديند

لميمنة على صنع لقرر ا لهمثي

لهشنري ية لثدنينة علنى

لسيدسي للشن ب لفلسنطيني ينين لركهني لمندس

لص نندعمة لقي نندمة لنظ نند لسيدس نني لفلس ننطيني عي ننر ش ننرعية لص نننما  ،اي ننهح ص نندلية لمش ننرا
لاطني ا لهي لميمد شرعية نهخديية يي مؤسسة لرئدسة لفلسطينية.

ثانيــا -:ل لقننة لملهيسننة ينني لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني اهننم خ

لصننلليد

منند يننين مؤسسننة

لرئدسة لهي هقامهد يهح ،امؤسسة مجلس لازرء لذي هقامه لركة لمدس.

األثار السياسية لنتائج االنتخابات
هلن

ل نندل لنزهننة النهخدينند

لهشنري ية لفلسننطينية  ،ا لهنني شنندرت ييمنند مئنند

لمننرقيين

لننماليين مننن مخهلننف أنلنندء ل نندل للرقديننة علننى هلننت النهخدينند  ،الكننن ذلننت لهملين ا لهغننني يمنند
 - 1مركننز مرسنند
أرمن ،ب2
 - 2شنندهين ،لسننن ،1172 ،لصنندم النهخدينند

لش ننر أاسننط ،1112 ،مرس ننة إلصنندئية اسيدس ننية ينني نهنندئج النهخدي نند

يلسطين ،ب711

لهش نري ية لفلس ننطينية لثدنيننة ،عم نندن،

لفلسننطينية ،مجلننة هسنندمح ،ل ننمم ،8مركننز ر هلل لمرسنند
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لقننا

إلنسنندن ،ر هلل،

اينزههمد ل ينسج مع لما قف ل ملية ،ي إن مد لصن كندن علنى ل كنس همدمند ،لينث نقلنب
لممللان على لنهدئج اأظمرا سلاكد ال ين عن نسجدمد مد يين أقا ا أي ند  ،اهنند يينما أن

لي م لسيدسي ها لذي شك

ل دم

أسدس يي هذ لهاجنه ا لهني ينمأ

ه أييب ،ا لهني عهينر نهندئج النهخديند
يدز يي النهخديد

رهدصنهه أالني منن

ةينر مقيالنة إسنرئيليد أنمند ه هينر لركنة لمندس لهني

لركة رهديية ال هؤمن يدلسل ليث أعلن رئيس للكامة السرئيلية إيمنام

أالمننر أن " لس ننلطة لفلسننطينية يقي نندمة لم نندس ليس ن

لكام ننة يرئدس ننة

شن نريكد اأن ننه إذ هشننكل

لمنندس ،أا يمشنندركهمد سهصننيح لسننلطة م عمننة لإلرهنندب ،طا ن ل نندل طا سننرئي سننيهجدهلان هننذه
للكامة لج لمد يمان أي شيء يذكرا يمذ لهصريح لمقهلب رسن أالمنر

لخطناط ل ريلنة

لسيدسننية إسننرئي ينني له دم ن مننع لكامننة يلسننطينية يرئدسننة لمنندس ا لهنني هقننا علننى لمقدط ننة
ا ل نريا إلسننرئيلي لله دم ن م منند ،ا لننمعاة لهشننكي للننف مالنني ريننا امقنندطع لمننذه للكامننة
ا المنلء

لهى هليي سلسلة طايلة من الشنهرطد

إلسنرئيلية لمصناةة أاراييند اماليند ،ايني

لنند ريلننمد لهلييننة هننذه لشننراط يفننرا لصنندر مالنني ملكن عليمنند ،الرمدنمنند مننن لمسنندعم
لمدلية لخدرجية  ،يدلها زي مع اقف لهلايل
عزي ن

إلم رة أمريكيننة ،علننى ذ

للكام ننة لفلسن ننطينية لجمينننمة لهن نني هشن ننكل

إلسرئيلية أما

للرئب لفلسطينية."1

لم زايننة إلسننرئيلية ندقلننة شننهرطدهمد له دم ن مننع
رهيدطن نند ينهن نندئج النهخدين نند

لريدعيننة ،اهننا منند ميننع أمننار للهطننار يدهجدهنند

العهن ننرف يدشن ننهرطد

ال هيننما ميشنرة علننى إلطننل  ،ين يننم

م نندل

إشكدلية ميمقرطية ههلا إلي أزمة سيدسية آخنذة يندلهيلار علنى لمسنهاا لفلسنطيني ،نهيجنة هلنت
الش ننهرطد

منننن جم ننة ،انهيجن ننة لج ن نم

ل ننم خلي لفلسن ننطيني ل ننذي ي ننمأ جن ننزء من ننه مه ن ن ثر يهلن ننت

الشنهرطد  ،ييمند هننا يني ي نمه آلخننر ين هي ن كدسند اهجلينند أزمنة يلسنطينية م خليننة ندجمنة عننن

لهغييننر لكييننر لننذي ألمثهننه هلننت النهخدينند  ،السننيمد علننى لركننة يننهح لهنني كدنن
النهخديد

لهشري ية لثدنية هشك

لسيدسية.2

للركة لكيرا على مسهاا لفصدئ

الغديننة إجننرء

هرهب على نهدئج النهخديد

لهشري ية لثدنية ل ميم من لنهندئج لسنليية كملصنلة عدمنة

للمننندح لسيدسنني ل نند لننذي أجري ن

لماليننة علننى لنهنندئج،

ليننث لننرب لجمننام لسيدسنني ا لشننل

للنقسد لذي يم

ييننه النهخدينند  ،ايسننيب رمام لف ن
لمؤسسنند

لمنهخيننة ،اال سننيمد لمجلننس لهش نري ي نهيجننة

م دلمه أالى هط من خلله ،اصناال إلني لشنل

للكنامي نهيجنة للصندر

 - 1لمسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننلمي ،عن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندطف ،1172 ،إسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرئي انهن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندئج النهخدين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند  ،مركن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننز لهخطن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننيط لفلسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطيني،
http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_10.htm
2
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لسيدس نني ا لمن ندلي لمف ننراا عل ننى للكام ننة ل دشن نرة ،ا له نني أعي ننم هش ننكليمد يم نند ع ننرف يلكام ننة

لالمة يي مدرس  1111يندء على هفد مكة ،لهني شندرك

ييمند لركنة ينهح إلني جدننب لركنة

لمدس ،امخلهمد لجيمة لميمقرطية أا مرة إلدية إلي لزب لش ب.
حركة حماس والحكومة العاشرة
عقننب نهنندئج النهخدينند

لركننة لمنندس يمفرمهنند للكامننة لفلسننطينية ا لهنني أطلن

شننكل

عليمد للكامة ل دشرة ا سهمر يي أم ء مممهمد خل
ا لهنني شننمم
هجل

لفهرة (،)1111/3/71 -1112/3/11

منننذ ليم يننة ،اقي ن هشننكلمد هينندين ينني لما قننف ا آلرء مننع مؤسسننة لرئدسننة ،ا لهنني

ييرندمج للكامة لذي ل يرعي مد جدء يي كهدب لهكليف لصدمر عنن مؤسسنة لرئدسنة،

ممنند ميننع ل نرئيس ملمننام عينندس يإرسنند مننذكرة رسننمية ل نرئيس لننازرء لمكلننف إسننمدعي هني نة

يهدريخ .1 1112/3/13

خننل يهنرة للكامننة ل دشنرة يننرز
لفلسطيني يدلم لم خلي لذي ةدي

إلسننرئيلية لمسننهمرة ،ايقننم ل من
لمسننللين لهنني مدرس ن

قطند ةنزة ظندهرة عرين

لهندقلنند

لفلسننطينية لم خليننة يلننمة ،ا نشننغ

لكن

عنه لخطط لاطنية يي ما جمة العهنم ء  ،ا لممدرسند

لشن يي م نننده ،الكن لشنندر لفلسننطيني عيننر مجماعنند

مننن

أخننذ لقنندنان لغدئننب ي يننميمد ا عهلننى لمشننمم لفلسننطيني اخصاصنند ينني

لمجهم ي.

يدلفلهندن أمننني لنذي هلننخ كثينر لمرجننة أصنيل

همننمم أمنن ا لسننل

ا يلجننة ما جمننة لفالننى ل درمننة ا نهشنندر ظنندهرة لفلهنندن أمننني ينني قطنند ة نزة مننن

ندلية  ،ايي إطدر لصر

لم خلي اريا أجمزة أمنية يني لقطند منن له ندطي منع قنرر

ازير لم خلية س يم صيد منن ندلينة أخنرا ،يلقنم قند أخينر يهشنكي قناة هنفيذينة ملسناية علنى

لركة لمدس ،سنرعدن مند شنيك

هنذه لقناة منع أجمنزة أمنينة أخنرا ا لملسناية علنى لركنة

يننهح ،اذلننت ينندلهزمن مننع لملننة ةهينندال

ينني ةنزة اهننا منند عهيننر ممننمم لكديننة منجننز

لش ن ب

لفلسطيني على مم ر هدريخه.
 - 1مركز لم لامد لاطني (ايد) ،1112 ،لنب لكدم للرسدلة لهي اجممد لنرئيس لفلسنطيني ملمنام عيندس إلنى إسنمدعي هنينة
رئننيس لننازرء لمكلننف( :http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5499 ،ينندالطل علنني رمك ن علننى كهنندب هكلننيفك
يهشكي للكامة لجميمة ،يقم اجنمند ييندل أسنف إن لنرم ايرنندمج للكامنة لمقهنرح منن قنيلك  ،لن يللظند لنقندط لهني ارم يني كهندب
لهكليف ..القم أكمند لك إن النهخديد لهي ن هز ينجندح شن يند يني إجرئمند ،ا لهني نصنر علنى لنرارة لهنر ل ندل لنهدئجمند ،اننريا
أيننة ملدالننة لم دقيننة ش ن يند علننى خينندره لننميمقرطي ييمنند -ال ه ننني نقطدعنند أا نقلينند علنني لركنندئز ا لمسننئاليد ا اللهزمنند لقدنانيننة
ا لسيدس ننية للس ننلطة لاطني ننة لفلس ننطينية ،اي ننرمج مرج يهم نند لممثل ننة ي نني منظم ننة لهلري ننر لفلس ننطينية لممثن ن لش ننرعي ا لالي ننم للشن ن ب
لفلسطيني يي لاطن ا لشهد

)
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إن لفالننى ل درمننة لهنني هجهنندح لننيلم  ،ا لهنني ال ييننما أن هننندت لننل لمنند علننى أق ن

ل ننمن لم يط نند

لقدئم ننة أن ،هم ننمم يه ننممير كن ن م نند أنجن نزه لشن ن ب لفلس ننطيني عي ننر مس ننيرهه

لاطنية ،اميدعه عن أرلنه امقمسندهه ،اذلنت منن خنل هشنجيع إسنرئي علنى ما صنلة هجاممند
لشننرس لننم ك ن منند هننا يلسننطيني ،ايننرا منند هريننمه علننى أرا مننن اقنندئع سيدسننية يص ن ب

إزلهمد يي أي مفدالند
لفلسطينية.1

قدممنة ،لنذ ينإن إسنرئي مرهدلنة جنم لمنذ لالنع لنذي ه يشنه لسندلة

أمد هذ لمشمم لمؤسف يي لا قع لفلسطيني أطل
عري ن

ياثيقننة أسننرا للخننراج مننن أزمننة القننم الق ن

أسرا يي سجان اللهل اثيقة

هرليينند مننن كديننة لقنناا اعلننى أثرهنند عقننم

لل ننا ر ل نناطني ي نني  12م ننديا  ،1112إال أن الش ننهيدكد

يقين ن

مس ننهمرة  ،اه ننمخل

عريية أيرزهد لاسدطة لقطرية يي أكهاير ، 1112إال أن أجا ء لهاهر يقين
ل ده ن

اس ننطد

مسنهمرة لهنى يندمر

لس ن امي لملننت عيننم هلل ،إلنني معنناة لركهنني يننهح المنندس لللننا ر ينني رلنندب أرلنني

لمقمسة ،ااق

للركهدن على مد يد

ي رف يدهفد مكنة يني شنيدط  ،1111اشنكل

لفصندئ

لكامة لالمة لاطنية.
االنقسام السياسي الفلسطيني حزيران 6001م
كن نندن ا لن ننلد أن لخن ننلف لسيدسن نني لن ننم خلي قن ننم ه م ن ن أكثن ننر ،اين ننمأ لمشن ننمم لسيدسن نني

لفلسطيني منقسمد على نفسه يطريقة ال هلهم
لهي ها جه لكامة لالمة لاطنية ل

لجم  ،خصاصد اأن هنندت لكثينر منن ل قيند

أيرزهد من اجمة نظر لمرسة همث على لنلا لهدلي:

 -7خهلف ليرندمج لسيدسي ،ا لاسدئ ا لهكهيكد
لصر

2

لمهي ة من كل للركهين يي مسن لة لن

لفلسطيني إلسرئيلي ،ا العهرف يإسرئي من عممه.

 -1نظ نرة للركهنندن للهفدقينند

لماق ننة يننين منظمننة لهلريننر لفلسننطينية طا سننرئي  ،ا لمينندمرة

ل ريية للسل  ،اماقف لمدس من لمنظمة.
ل ه مر لكامة لالمة طايل نهيجة لصنر

لنم خلي لنذي نشن م خلمند كدن كندس للننز

لننم خلي علننى للك ن  ،ا لننذي هطننار مننن نننز سننلمي إلنني ج ناال
يشك م سداي إذ قدم
ل سننكري ا لننذي نش ن

قههنند مههدليننة ،ا نهمننى

لركة لمدس يلسمه يدلقاة ل سكرية ،أا مد أطل عليه النقنلب

عن نه هننم عيد

خطي نرة همثل ن

ينني إسننقدط لكامننة لالننمة لاطنيننة،

 - 1نصنر هلل ،هيسنير ،1112 ،لفلهنندن أمنني ا لسيدسني اجمنندن ل ملنة ا لننمة ،مجلنة هسندمح ،ل مم ،72مركننز ر هلل لمرسند
إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين ،ب11
2
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لقننا

اهشكي لكامة طؤ ري اطنية ،إلدية إلي سلخ قطد ةزة عن للفة لفلسطينية ،ا لذي

أصيح ي رف ييمند ي نم يدالنفصند
اأخرا يي ةزة.
شك

لسيدسني ا لجغريني طا قدمنة لكنامهين ا لنمة يني ر هلل

لريع من لزيرن ألفدن اسهة ،للظة يدرقة يي لهدريخ لفلسطيني للميث ،الن يكنن

منند قدمن يننه لركننة لمنندس مننن نقننلب عسننكري ،اليننم ذلننت لللظننة ،طا نمنند هننا مهننم م لخصننامة
طايلة يين للركهين لسيدسيهين لكييرهين على لسدلة لفلسطينية (لمدس ايهح) ،ل هنفنع قيلمند
اال ي ننمهد كن

للننا ر

لهنني جننر سننا ء ينني لنناطن ،أا ينني لقنندهرة ،أا ينني مكننة لنرأب لصننم

لخدص ننة ا لمص نندلح ا ل ننرؤا

ي ننين لطن نريين ،اي نني هغلي ننب م نند ه ننا اطن نني ع نند عل ننى أجن ننم
لمخهلفة.1

لق ننم ك نندن هن ن ثير هل ننت أل ننم ث ه ننمميريد عل ننى لمش ننرا ل نناطني يرمه ننه ،يي ننم أن قس ننم
ل ننازر  ،ا لاظ نندئف ،ا للص ننب ي ننين لل ننركهين لكيين نرين ج نندء النقس نند لجغري نني ،يس ننيطر

لمدس على ةزة ،اسيطر يهح علنى للنفة ،اكندم يلنيع أا ريمند لند  ،لمنمف لنذي لنلى
مننن أجلننه عشننر ي ن مئنند

لس ننين ،اهننا يلننارة لمايننة

آلالف مننن لفلسننطينيين عيننر عشننر

لاطنيننة لفلسننطينية اهاليننم لش ن ب لفلسننطيني ،إن لدلننة النقسنند طرل ن

على لك

لفلسطيني ،ليث أصيل

ممم نة عم ن إلننديية

مممة سه دمة لالمة شرط أسدسي من شراط إنجدز ممند

لهلننرر لنناطني ،اهننند ال نهلننمث عننن نقسنند مين نى علننى خننهلف ينني اجمنند

نهلمث عن نقسد يمأ ي كس نفسه يي لينية لميكلية للمؤسسند
أطر جغريية منفصلة ايسهنم إلي منظامد
لهلرر لاطني.2

لنظننر يقننط ،ي ن

لفلسنطينية ،ايجنم ه ييرهنه يني

يكرية هلرب أسدس لذي لك مجم سيرة لركة

األثار السياسية لالنقسام الفلسطيني على المشروع الوطني
يننرز أثنندر النقسنند للنندم لننذي لننرب ينيننة لمجهمننع لفلسننطيني أيقينند اعمامينند ميكننر ،
ايد

ا للد للجميع م ز لنظد لسيدسي لفلسطيني ،ليث أن كل من طريي النقسد قم يدهند

يسهقايدن ي طرف خدرجية ةير يلسطينية لللغط على أخر لفلسطيني اهنا مند ينرز ميكنر يني

ملاري لممدن ة ا العهم  ،للذ ن شغل لسدلة ل ريية لي ا لاق

قدمن
1
2

قي

لرييع ل ريي ،ييينمند

لركننة لمنندس ييننندء علقدهمنند مننع ملننار لممدن ننة ممننثل يقطننر اسنناريد ا يننرن الننزب هلل،

 ليرةاثي ،إيدم ،1119 ،مشدريع للا ر مجلة هسدمح ،ل مم ،11مركز ر هلل لمرسد لقا إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين ،ب2 -لغا  ،كديم ،1119 ،أين هقف لم درلنة لفلسنطينية منن لمهغينر للدصنلة ملليند ا قليميند ،مجلنة هسندمح ،ل نمم  ،11مركنز ر

هلل لمرسد

لقا

إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين ،ب91
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كدن ن

يننهح ممثلننة يدلسننلطة يننر هلل ينني ملننار العهننم

أما لمزيم من النقسد اه ميقه ،اأيشن كدينة لميندمر
ا لهشرذ  .ال

أيرز هم عيد

مننع مصننر ا لس ن امية ا أرمن .اهننا م ند
للخنراج منن لدلنة النقسند

لهني طرلن

لدلة النقسد لفلسطيني ههثم يي لنقدط لهدلية:

1

 -7نجدح إسرئي يي هاظيف ا سهثمدر النقسد لفلسطيني للهمرب من أية سهلقدقد
للش ب لفلسطيني يلجة ةيدب لشريت ،ا سهفرمهد يكنل لطنريين ا سنهخمم
يطرينني النقسنند  ،يشننن
اينني كن عننما ن قدمن

إسننرئي ثلثننة عننما ند

يننه أرم

أا لهزمد

هكهيكند

خدصنة

علنى قطنند ةنزة ينني لفهنرة ،1171-1119

مننن خللننه ه مين لدلننة النقسنند يننين شننطري لنناطن ا للنند

لمزيمة لم ناينة يدلشن ب لفلسنطيني اهصنمير الليندط ا لين س إلني لمنا طن لفلسنطيني ،ايني

لمقدي ن ن ا صن ننل

إسن ننرئي ين نني للنننفة لغريين ننة سيدسننندهمد القصن نندئية ا ل نص ن نرية ،عينننر زين نندمة

السهيطدن ،ا لهمد أرا ايرا للا جز اجم ر لفص

ل نصري ،لدية لسيدسة لهسايف

ا لممدطل ننة ي نني لمفدال نند  ،ايدله نندلي يق ننم ن لم ننا طن لفلس ننطيني لثق ننة يخي نندري لمفدال نند
ا لمقدامة يي نفس لاق

 -0زينندمة لج ن لهننمخل

.

لخدرجيننة ينني لقلننية لفلسننطينية سننا ء ه ل ن

أمريكيننة ،أا إسننرئي  ،أا ي ن طرف قليميننة كدلننما ا لهنظيمنند

أمننر يدلاالينند

لمهلننمة

لهنني هريننع ش ن در لممدن ننة ا

لمسمدة يدالعهم  "،إن النقسد أيرز ظا هر عمة كدالقههد ا لميمننة ا لهفنرم اه لنيم لملندار
القليمية اه ثيرهمد يي لش ن لفلسطيني".2

 -3النقسنند أيط ن مننن قيمننة ا مكدنيننة هطيي ن قننرر

لشننرعية لماليننة لننا يلسننطين أن لشننرعية

لمالية ههلمث عن للفة اةزة كالمة ا لمة.

 -1لهشننكيت يقننمرة لش ن ب لفلسننطيني ينني لك ن نفسننه ينفسننه ،اهننذ منند شننجع علننى طننرح مشنندريع
لاصدية ا لخيدر أرمني.

 -2هلاي

لقلية من قلية ش ب يندل من أج

للرية ا السهقل إلي صر على لسلطة.

 -2ةيدب لقمرة على يندء سهرهيجية اطنية ،اهشكي قيندمة عمن اطنني اهنا مند سنهكان لنه نهندئج
خطيرة على مسهقي

لقلية.

 - 1يننرش ،يننرهي  ،لمشننرا لنناطني لفلسننطيني مننن سننهرهيجية لهلريننر إلنني مهدهنند
يلسطين ،ب732-732
 - 2ل طد ،ندصر ،1119 ،لنظد للزيي لفلسطيني :أزمة هاية أ خفند يني لممدرسنة لسيدسنية مجلنة هسندمح ،ل مم ،11مركنز ر

النقسنند  ،م ر لجنننمي للنشننر ،ط ،7لقننمس،

هلل لمرسد

لقا

إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين ،ب11
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المتغيرات العربية وانعكاسها على المشهد الفلسطيني
مننع نمينندر لنظنند ل رينني لرسننمي إثننر لمهغيننر

لهنني لنري

لننما ل رييننة هيدعنند مننن

هننانس لهننى لننيمن  ،ا لهنني أطل ن عليمنند مجنندز ( لرييننع ل رينني) نقس ن لفلسننطينيان يننين مؤيننم
اريا لمذه لثار

ل ريية ،يين من عهيرهد ثارة على أنظمة لميكهدهارينة يني لمنطقنة ،امنن

عهيرهد مؤ مرة اهقسي للاطن ل ريي ،ليجسم هذ الخهلف يي لهقيي مما للدلة لمهرهلة لهي

اص ن إليمنند لا قننع لفلسننطيني ،اذهننب ك ن طننرف مننن طرينني النقسنند يه دم ن مننع هننذه لثننار
لسننب مصننللهه ارؤيهننه للزييننة ،ين ا أمهننى مننن ذلننت أن لنني ا سننه ج
لشن ن لننم خلي لنني ا لننما  ،اأعطننى ما قننف سننهيدقية ،ن كسن

أمننار اهننمخ ينني

ينني مرلن اللقننة علننى لك ن

لفلسطيني ،اخصاصد لركة لمندس سنا ء يني ماقفمند منن لثنارة لمصنرية عقنب نجندح إلخنا ن

لمسننلمان ،اص ن امه لكرسنني لرئدسننة ينني مصننر ،أا لماقننف مننن لثننارة ينني سنناريد ،اه نا منند
سهمعي يي مرللة اللقة اعقنب ثنارة لثلثنين منن يانينا  1173يني مصنر منن هخندذ سيدسند

طا جننرء

قدسننية لننم قطنند ة نزة علننى خلفيننة لماقننف مننن قي ن لركننة لمنندس للثننارة اه يي ننمهد

للرئيس لمخلا ملمم مرسي ،اكذلت للد يي ساريد من لنظد لذي لهاا للركة لسننا

،

اعلى خلفية ريا مع للركة له ،قد يطرم مكهيمد لسيدسي من ممش .
همش لرييع ل ريني ،لقلنية لفلسنطينية  ،ا نهزعمند منن صنم رة لمشنمم ل ريني لههرجنع
ّ
إلننى لصننفاف لخلفيننة ينني سننل أالاينند لمننا طن ل رينني ،كمنند ل ن ي ننم هننندت عم ن عرينني م ع ن
للقل ننية لفلس ننطينية ،ي ننممد هرج ن ن

لقل ننية لفلس ننطينية ي نني لاج ننم ن لشن ن يي ل ري نني اعل ننى

لمسهاا لرسمي ،اذلت نهيجة ل مة عا من هني :النكفندء إلنى لقطرينة ي نممد هفدقمن

لمشنكل

لقطرية لك مالة ،ا نهشدر يكر لهيدر لسنلفي لنذي ل ّنرف لياصنلة عنن لقنمس ايلسنطين اأجنج
لصننر لننم خلي ينني كن منطقننة ينهشننر ييمنند ،كمنند أن لرييننع ل رينني لننرب ملننار لمقدامننة ي ننم
ننمال

ألننم ث ينني سناريد ،ا الرهينندت لننذي لننمث لنما لركننة لمنندس يني علقهمنند يمننذ لملننار

نهيجننة الرهيدطمنند يملننار آخننر ي يننم عننن لمقدامننة سننرعدن منند هين ّنين هشدش نهه ي ننممد سننقط لك ن
إلخا ن يي مصر ،اآخر هذه آلثدر ها عم اجام ةطدء سيدسي لطريي النقسد ي ممد خهفى
نظ نند مي نندرت لغط نندء لسيدس نني لس ننلطة ر هلل ،انظ نند مرس نني لغط نندء لسيدس نني لس ننلطة ةن نزة ،
ي صيل

ك من لسلطهين يهيمة أمد ل ما لصمياني سا ء يدلمفدالد

أا لمقدامة".1

 - 1لقطط ن ن نني ،الي ن ن ننم  ،1172لا قن ن ن ننع ل رين ن ن نني ليدئن ن ن ننس اأثن ن ن نره عل ن ن ننى لقلين ن ن ننة لفلسطيني ن ن ن ننة  ،اكدل ن ن ننة يلس ن ن ننطين لي ن ن ننا إلخيدري ن ن ننة،
http://paltoday.ps/ar/post/192331
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خالصة الفصل
أن لفهنرة لمنظننارة ينني هننذ لفصن ا لهنني لدال ن

ييمنند رصننم أيننرز لهل ناال

ينني للق ن

لسيدسني لفلسنطيني ،لن هكنن اليننمة للظنة عنديرة يني هندريخ لقلننية لفلسنطينية ،طا نمنند هني اليننمة
هركمد ا ن طديد اسجدال طايلنة منر يمند لقلنية لفلسنطينية ،اأن لهنمخل لخدرجينة قنم

ل ين

مار مننؤثر ينني ه خننذ أالنند منلنينند

إلسننرئيلي مننن ندليننة ،اعلننى مسننهاا ل لقنند

خطي نرة علننى مسننهاا طيي ننة لصننر

لفلسننطيني

لفلسننطينية لم خليننة مننن ندليننة أخننرا ،ممنند أما

إليننرز لهننندقا لثنندناي أمنند لهننندقا لرئيسنني مننع اللننهل  ،ليننث شننك

لخننلف لفلسننطيني

لم خلي ا لذي هجسم يي لماقف أسدسد من عملية لهساية ،إلدية لل لقة لملهيسة ينين منظمنة

لهلري ننر لفلس ننطينية الركن ننة لمقدام ننة إلس ننلمية لمن نندس ا له نني أل نندي

ي ن ننم جمي ننم للخن ننلف

لفلسطيني لم خلي ا لذي هجسم يي خهلف ليرمج ا لرؤا من طيي ة لصر .

اهرا لمرسة أن ةيدب سهرهيجية اطنية مالمة هسهنم على للم أمنى من لها ي قنم
سدهم
خل

يي ه جيج لصر

لم خلي ،اهيني صار نمطية عن آلخر لفلسنطيني ،هن ه زيزهند منن

لهنشئة للزيية ا لخطندب العلمني لنذي لمن كن صنار الهمند لمهيندم ينين أطنرف

على لسدلة لفلسطينية عقب نطل عملية لهساية.
لفلسطيني من اجمة نظر لمرسة أما لهفرم لركة يهح يي إنشدء لسلطة

ةيدب لها ي

ا لهي ل هسهنم يي عملية نشدئمد على م ديير لكفدءة ا لشفديية ،ايقين
لييراقرطيننة لهنني س نندم

منظمننة لهلريننر ،مم نند ج ن ماره نند ينني عمليننة لين نندء اهجسننيم لمال ننة

م زامد ،نهيجة لغيدب ميمأ لمشدركة ا لهكدم

على لماقف من لسلطة امؤسسدهمد لهي كدن
من خل

لمار إلسرئيلي يي ه جيج لخليد
لسيدسد

مؤسسندهمد رهيننة ل قلينة

ا لممدرسد

لفلسطيني يي عملينة لينندء ،اهنا مند ن كنس سنليد
للية هذ الم ء كمد الل

لفلسطينية لم خلية كدن ا للد اجليد للغدية سا ء

إلسرئيلية لهي أيل

إلي زعزعة لسلطة امؤسسدهمد ،اأثقل

من همنا لمنا طن اعنم رلندئه عنن لسنلطة ،لينه يهلنت لسيدسند
ينني لسنندلة لفلسننطينية سننهمع

مننع لاق ن

لمرسة .

اهننم عيد

خلن لدلنة منن هنا زن لقناا

لمرللننة صننرعد مماينند أيلننى للقههنند

لم خلي لفلسطيني لذي اص ذراهه يي . 1111 /2/71
ثقديننة أننند اصننا يية ل نرأي ا لهكنندر لقننرر لفلسننطيني هننا ألننم أخطننر منند يمننمم لنسننيج

لفلسطيني ،القم ه يي هذ إلطدر صر لدري مد يين لفرقدء على لسدلة لفلسطينية اظف
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ييه كدية أما
مع لذ

لهنممير لذ هينة للمجهمنع لفلسنطيني ،مان أن هكنان هنندت مرج نة نقمينة أا اقفنة

إلعلء لقي لاطنية على لسدب لمصدلح لفئاية لهي سدم

لمشمم لفلسطيني.

يذلت يكان هذ لفص قنم أجندب عنن هسندؤ لمرسنة لنا مند هني لهلناال

يني للقن

لسيدسي لفلسطيني لهي شممهمد لفهرة لمنظارة من  1171-7881اقم هلليل لمنذه لهلناال

لهنني أيل ن

إلنني لمننس يجنناهر لميمقرطيننة لفلسننطينية اقنني لهسنندمح لندظمننة لله ننديش أهلنني

ا لمجهم ي يي يلسطين على مم ر عقام طايلة من لزمن .
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الفصل الرابع
واقع التسامح يف فلسطني يف ضوء التحوالت السياسية
المبحث األول :واقع التسامح في التجربة الفلسطينية ،،نظرة تاريخية
المبحث الثاني  :واقع التسامح في ضوء مرحلة أوسلو ()6111-7993
المبحث الثالث :واقع قيم التسامح في ضوء انتفاضة األقصى ()6112-6111
المبحث الرابع :واقع التسامح عقب انتخابات ( )6173-6112

مقدمة
يمك ننن لق ننا أن لهاج ننه لفلس ننطيني نل ننا هلقين ن نظ نند سيدس نني ميمقرط نني ي ننؤمن يق نني
لهسدمح مه ص نهيجة للدلة لنكية لمريرة يي يقم ن لاطن ،ا له را للهشه يي يقد أرا
ا لهلا من مجهمع إلي هجم د عدن لكثير  ،يداللهل إلسرئيلي يصفهه لهل كالانيدلي
لللي قد  ،االيز يممدرسد ه سفية قمرينة لنم لشن ب لفلسنطيني يني للنفة ا لقطند المنمة
طايلة ،ممد الم للدجة ا لمطلنب لنيس يقنط لهلقين السنهقل  ،طا نمند لليلنث عنن هنظني لشنئان
لم خلية لفلسطينية ايقد لم ديير امنظامة قيمية ي يمة عن اللهل اقا نينه.
ميع لهغييب اللطرري للسلطة اعنم هناير إمكدنينة للجناء إليمند لهنظني شنئان لالنع
لننم خلي للن ن لخلي نند لم خليننة ،ااج ننام س ننلطة لهللي ننة ال يننه له دمن ن م م نند إال يدلمقدام ننة،
لفلسننطينيين أن ي خننذا علننى عنندهقم هننذه لمممنند  ،يصنندةا هلن اللننهل اينني ألينندن عيننر
هجنندرب هسننم يدلخشننانة ا لقسنناة ،اي لننمد كنندن مريننر ،هرثنند كنندن يسننهنم أسدسنند إلنني العهننرف
يدله ممينة ا الخننهلف ،اهنظني شننئان ليندهم مننن خننل عقنم الهفدقينند ا اللهكند إلنني لها زننند
لمجهم ية لمه ممة ،ا لهي هقا على ميمأ لهندزال لمهيدملة ،انهيجة لذلت نم مع لاق هقدليم
اأعرف يمكن العهمدم عليمد ك سدس م ع لقي لميمقرطية ا لهسدمح يي لمجهمع لفلسطيني.1
يج ننب ه نناخي لمق ننة ا لل ننذر عن ننم ق ننرءة لهلن ناال لسيدس ننية ي نني يلس ننطين عق ننب مرلل ننة
لهساية اقيد أا سلطة يلسطينية ،اهم عيدهمد على قي لهسدمح يي لمجهمع لفلسنطيني ،نهيجنة
لم نند نقله ننه هجرين ننة منظم ننة لهلرين ننر م ننن إرث يننني عملي ننة للكن ن  ،ا لهن نني هن ن يندئمننند عل ننى قدعنننمة
لملدصصننة "لص ن اية إجننرء النهخدينند ينني أطرهنند" مننن ندليننة ،ا السننهئثدر ينندلقرر مننن ندليننة
أخننرا ينني صننفايمد ،يلنندف لننذلت لممدرسنند ا لسيدسنند إلسننرئيلية لمدميننة للننرب ينيننة لقنني
لفلسطينية اهمزي لمجهمع سهندم للرا ية لم ئمة ي ن لفلسطيني ال يصلح للك نفسه اال هقرير
مصننيره ،مننع هننرمي لا قننع ل رينني منننذ منهصننف لهس ن يند  ،ا النلينندز لننمالي ،اهننا منند ش ننك
نهكدسة لقي لهسدمح ا لميمقرطية يي يلسطين .
يي هذ لفص ههندا لمرسة قرءة أثر لنذي ألمثهنه لهلناال لسيدسنية يني يلسنطين
علننى قنني لهسنندمح ينني لمجهم نع لفلسننطيني مننن خننل أري ننة ميدلننث ،يهننندا أا منمنند ا قننع
لهسنندمح ينني لهجريننة لفلسننطينية ينظ نرة هدريخيننة ،ينني لننين يهننندا لميلننث لثنندني قننرءة ثقديننة
لهسندمح يني لناء مرللننة أاسنلا ،ا لميلنث لثدلننث يلقني للناء علننى مرللنة نهفدلنة أقصننى،
يي لين يهندا لميلث لريع ثقدية لهسدمح عقب النهخديد لهشري ية لثدنية.

1

 -لجري ننداي ،عل نني ،7881 ،لمس ننهقي

ب. 21-27

لفلس ننطيني –ق ننرءة ي نني م ننم خل  ،مجل ننة لمرس نند
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لفلسن نطينية ،ل ننمم ،11يي ننرا  ،لين نندن،

المبحث األول

واقع التسامح السياسي في التجربة الفلسطينية ،،نظرة تاريخية
لمجهمننع لفلسننطيني اثقديهننه لسيدسننية جننزء يرعنني مننن لمجهمننع ل رينني ل نند  ،اثقديهننه

لسيدسية لهي طدلمد عظم

من شن ن قني أياينة ،ا لناالء ،ا لطدعنة ،ا النلنيدط ،ا لهالنم ،امند

نلاهنند مننن قنني نممدجيننة ،1كمنند أن للمجهمننع لفلسننطيني خصاصننيهه ،لهنني أه ن م دلممنند خنناا
هجرية نلدلية طايلة كدن ينيغني أن يهرهنب عليمند هغينر ظندهرة يني أنمندط لممدرسنة لسيدسنية،

ا لهلننرر مننن أسننر لكثيننر مننن لهقدليننم لمليطننة ا له جيزيننة ،ييننم أن لهجريننة لفلسننطينية أليط ن
يقيام شميمة م خ

ل ريي ا لخندرجي علنى لنم سنا ء ،يلينث خلنع

لاطن لمله  ،ايي لشهد

لهطار لسيدسي لفلسطيني لرقدية صدرمة من مخهلف لنا لي.
إن لمار لذي ل يهه ييئة لصر يرل

على لمنظامة لفلسطينية النلرف ا اليه ندم

عننن قنني لهسنندمح ا لميمقرطي نة ياجننه عنند  ،أن هننذ لننمار كنندن هننندت مامنند منند يلي ن مان قننمر

م قننا مننن للريننة لسيدسننية ،ا النفهنندح  ،ا الهصنند
ريل

لننم خلي ا لهطننار للننر ،ي لننى سننيي

لقاا لسيدسنية يني عمنم النهنم ب إجنرء نهخديند

ل م يمدنم يجماا لممدرسة لميمقرطية ،ي أن سيد

لمثنند

عدمنة أا النع مسنهار يلسنطيني ،ال

لصر كدن سيفرا عليم العهنرف

يدلمنظامننة ليماميننة علننى قننم لمسنندا ة ،علننى لننرة مننن أن ل نصننر ليمننامي لن يكننن يمثن ينني
ذلت لاق

أكثر من  %71من لسكدن.2

إن قننرءة لهسنندمح ينني لهجريننة لفلسننطينية ال يمكننن أن يجننري يليدميننة مان أخننذ مسنندر
لصر

أكير مع اللهل ي ين العهيدر ،امد همخا عنه من صر مع قاا أخنرا مه نممة

علننى لصن ن يم ل رينني ،م ننن إهمنند لجا ن ننب لنظنند ل ننم خلي اعلقنند

ممدرسننهمد ينني ليين

لق نناا لسيدسننية اطيي ننة

لفلسننطيني ،اهننا أمننر لننذي لنند مطناال مان الننع لهجريننة ينني قيننم لنقننم

لم م إلصلح مسدرهد.
إن ه ننذ كل ننه ال يهن ننديى ال ننرارة العه ننرف ياج ننام مس نندلة ا سن ن ة م ننن لقص ننار ل ننذ هي
لفلسن ننطيني يدل ا م ن ن

لخدرجين ننة ليس ن ن

ين ننمارهد ل نصن ننر لالين ننم لملن ننمم للهرجن ننع ين نني لهجرين ننة

لفلسننطينية لهنني كنندن يمكننن أن هشننك نماذجنند رئ نند ينني مليطمنند القليمنني ،أن ليننندء لسيدسنني

ا لثقديي ا ل ملي لفلسطيني اخصاصد ي م لنكية ،نطاا على هنا ظدهر اها مد كدن يقهلي
- 1إيننرهي  ،س ن م لننمين ،7887 ،لمجهمننع ل رينني ا لهلننا لننميمقرطي ينني لنناطن ل رينني ،مركننز مرسنند
لقدهرة ،ب72
2

 -سلمة ،ةسدن ،7891 ،لمجهمع ا لمالة يي لمشر ل ريي ،مركز مرسد
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لهنميننة لسيدسننية ا لماليننة،

لالمة ل ريية ،ييرا  ،ليندن ،ب298

لهمند ينراز ه ممينة سيدسنية أكثنر أصندلة ،كمند أن لسندلة لم خلينة لن هفهقنر يامند إلني قناا ههنديع
اهفلب اهنهقم اهس ى للهصليح.

مرحلة ما قبل النكبة 9191م
ال يمكننن يمن قنني لهسنندمح ينني لمجهمننع لفلسننطيني مان لرجننا إلنني أصننالمد لل ندرية

يي ثقدية لمجهمع لفلسطيني ،يدله ممية كا لمة من أه هذه لقي كدن

يي عمم النهنم ب اثيقنة

لصلة يدلخلفية ل شدئرية أي أنمد ه ممية مينية على لقيلية ا ل دئلينة ا لجماينة ،ا لنهك لهصن يم

لقيدمي يي ذلت لاق

على لثقدية لسيدسية لماراثة عنن لهركيينة الجهمدعينةا يقنم مثن

له نمم

لسيدسي مظمنر خدرجيند للهنم يع ل ندئلي أكثنر أصندلة نلنا كن منن لسنلطة ا لنفناذ أمنر لنذي

يرهم يماره إلى لقرن لثدمن عشر.1
عري

يلسطين الخهلف يين أكثر من ملار عدئلي اكدن لمجهمنع يميكلهنه مكنان منن

يئهين  ،يئنة أعيندن لمنمن ااجمندء لقنرا ،ايئنة عريلنة منن لفللنين ا لينما امنن قطند ملنمام
منن ليرجا زينند

لمهاسننطة ا لصننغيرة ،اينني كننل لفئهننين كدنن

الجهمدعية يليث كدن لاالء ل دئلي يسي مد عم ه من االء

على ل دئل
زم

لصغيرة أن هرهيط يدل دئل

هس ننم

يمند ييمند لناطني أليدنند ،اكندن

أقاا نفاذ اجدهد ،اأن ههقرب إلي زعدمهمد.2

هنذه لثقدينة علنى لنرة منن لشن ار يندلخطر لصنمياني اخطنر السنه مدر ،اريمنند

ه ننزز أن لمؤسسنند
لسيدسننية لمل ن

ل دئلننة هنني لركينزة أهن للمكدنننة

لسيدسننية ليدزةننة امنمنند هلننت لهنني يفهننرا أنمنند أكثننر هطننار كنندألزب

يننين جا نلم نند لسننمد

ي نني جلم نند ي نندله يير

أسمدء.3

لارثيننة م يننمة ي ننذلت نهنندج ل صننييد

لقيلي ننة الن ن ه ننهمكن م ننن خه ننر

يي إطدر هذه له ممية لسيدسية ذ

ل من

ل شنندئرية له نني

لين ننى لهقليمي ننة الرثي ننة لمه ننممة

ل شندئري ةدين

النهخديند

لم خلينة كآلينة

للهص يم لقيدمي ا لهرقي م خ ك

لقاا لسيدسية ،ال هزمهر يي لفلدء الجهمدعي ا لسيدسي

يك نرة الخهينندر للننر ،مننن خننل

لمشنندركة ينني لهرشننح ا لهصنناي  ،ال ن ه ننرف لقنناا لسيدسننية

1

 -ملديظ ننة ،عل ننى ،7897 ،لك ننا يح الجهمدعي ننة لللرك ننة لاطني ننة لفلس ننطينية  ،7832-7879مجل ننة لمس ننهقي

ل ري نني ،ل ننمم،31

ب32 -17
 - 2سلمة ،ةسدن ،7891 ،لمجهمع ا لمالة يي لمشر  ،مركز مرسد لالمة ل ريية ،ييرا  ،ليندن ،ب737
- 3يدسين ،عيم لقدمر ،7897 ،كفدح لش ب لفلسنطيني لهنى ل ند  ،7819لمؤسسنة ل ريينة للمرسند ا لنشنر ،ط ،1يينرا  ،لينندن،
ب 99-92
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لفلسطينية هطييقد

يكرة النهخديد

هذكر للنهخديد

أصل.1

ل دمة ،ي كدن هندت من يين لقاا لسيدسية من يريا

فترة الحيرة الكبرى 7923 -7931
خننل

العننا لفدصننلة منند يننين لنكيننة  ،7819اقينند لمنظمننة ينني ل نند  ،7821كدنن

لليرة هي لغدلية على كيفينة إعندمة منظامنة لقناا لذ هينة ،النا علنى لنلنا لسندي للنكينة علنى

لننرة مننن نقدئصننه لكثينرةا ليننث أنننه لن يلننمث نقطنند كدمن ينني لنننزا له ننممي ،يلقننم هازعن
لف دلي نند

لسيدس ننية عل ننى مس نندلة ا سن ن ة م ننن لق نناا ل ريي ننة ،2لي ننث نخ ننرط لفلس ننطينيان ي نني

ألننزب ا لهنظيمنند

لقاميننة ل رييننة ،ا لهنني شننكل

شك م ي د للنخرط يمد.3

لقلننية لفلسننطينية أالايننة ينني عملمنند ممنند

مرحلة منظمة التحرير الفلسطينية
ظلن ن

له ممي ننة لسيدس ننية لص ننيقة يدللرك ننة لسيدس ننية لفلس ننطينية  ،اه نني س ننمة خهلفن ن

سهجدية منظمة لهلرير لفلسطينية عير مرللهين من عملمد:
أوال  :مرحلة التأسيس من سنة 4928-4921

ه ن ثر ماقننف لمنظمننة مننن له مميننة يشخص نية لشننقيري لمؤسننس ا ل نرئيس أا  ،لننذي

نفننرم يدسننلايه ينني م رة لمنظمننة ،يدإللنندية النفننرمه ينني ه ننمي نصنناب لميثنند اهفسننيرهد يمنند

يخدلف لميثد اراله ،ا سهئثدره يدلسلطة ا سه مدله اسدئ

العل للهركيز على ذ هه ،ا عهمندمه

لمنن نندار إلقصن نندء اهممنننيش آلخ ن نرين ين نني لمنظمن ننة ،أا يل ن نريم يي ل ننم ل نني ا،4ا ي ن نذكر
لشقيري ذلت يي مذكرهنه لينث عهنرف ي ننه كندن يهخنذ لقنرر مان لرجنا للجننة لهنفيذينة أا

لمجلس لاطني ،ال يكشف ألم من لمسئالين يي لمنظمة عن نهندئج مفدالندهه منع لزعمندء

ل رب ا أجدنب.5

 - 1مرازة ،ملمم ،7891 ،لقلنية لفلسنطينية يني مخهلنف مرللمند ،م ئنرة العنل ا لثقدينة ،منظمنة لهلرينر لفلسنطينية ،ج ،7ممشن ،
ساريد ،ب713
 - 2س يم ،إما رم ،اأخران ،7818 ،لا قع لفلسطيني :لا قع ا للدلر ا لمسهقي  ،م ر لفكر للمرسد  ،لقدهرة ،مصر ،ب 11
 - 3لش ن ييي ،عيسننى ،7818 ،لكيدنيننة لفلسننطينية  :لنناعي لننذ هي ا لهطننار لمؤسسنندهي ،مركننز أيلنندث ،منظمننة لهلريننر ،ييننرا ،
ليندن ،ب13
 - 4صدي  ،يديز ،7218 ،هصريح يش ن أزمة يي لمنظمة ،اثدئ يلسطينية  ،ج ،1نقاسيد ،قيرب ،ب 7323-7321
5

 -للا  ،شفي  " 7892 :عشران عدمد يي منظمة لهلرير لفلسطينية " ييرا م ر السهقل  ،ب717
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س ننده ل نننمط لس ننلطاي ا هم نند

لي ننم له ننممي ،اهيمن ننة لهقلي ننم ل ش نندئري عل ننى لق نناا

لس ننديقة للنكي ننة ي نني ع ننم همكن نين قي نندمة لمنظم ننة م ننن جه ننذ ب لق نناا لفلس ننطينية لمش نني ة ين نراح
ل صر ،أمر لذي أيقى كثيرين خدرجمد .

1

ثانيا :المرحلة الثانية 4928
يدسننهقدلة لشننقيري ينني كنندنان أا  ،7821االنناج لفص ندئ هيدعنند إلنني لمنظمننة سنننة

 ،7829يمأ لنظد لسيدسي لفلسنطيني مرللنة جمينمة قدمن
عملي نند ،يق ننم أس ننقط لميثن ند

علنى العهنرف يدله ممينة اهكريسنمد

ل نناطني لم ننم  ،7829ل ننم ء لللزيي ننة اأعطده نند ش ننرعية قدناني ننة

مسهارية يقم جدء يي لمدمة لثدمنة "أن لجمدهير لفلسطينية هشك منظمد
ا لمة" ،2ايذلت أقر لميثد يدله ممية ا عهرف يدل قدئم ا لهنظيمد
نهقلن

اأيرم جيمنة اطنينة

لمهخلفة.

يننذلت له مميننة إلنني مرللننة جميننمة ينني لفكننر لسيدسنني لفلسننطيني يي ننم أن كدن ن

هسهنم علنى أسنس قيلينة اعدئلينة اجماينة إلني ه ممينة همين إلني له يينر عنن رؤا امنم رس يكرينة
ا يميالاجيننة ا لننلة أي نندم ينني لقيننة لسننهيند
قهري ن

مننع ي نراز لمنظمننة ا لفصنندئ

لفلسننطينية ،القننم

له مميننة ينني عمننم لمنظمننة يصننارة أكثننر الننالد مننن لي ننم لننميمقرطي ينني ممدرسنندهمد

خليد لمد كدن للد عليه يني لمرلن

لسنديقة ،إال أن لهقمقنر لمنزمن يني مار لمؤسسنة م خن

لمنظمنننة ين نني صنننندعة لقن ننرر لننناطني ا لن ننذي سنننهنم ين نني أةل ننب علن ننى لملدصص ننة ا له ين ننين

(لص اية إجرء النهخديد ) ،يي لمؤسسة لهشري ية للمنظمة ج

مار لمجلس لناطني هن مين

لهنظيمن نند

لسيدسن ننية ،لين ننث له ين ننين ال

لسيدسن ننية ا لهنظيمين ننة لهن نني ه قن ننمهد قين نندم

لصن ننفقد

هنا منن يلنمم علناية لمجلنس ممند أيقنم له ممينة جاهرهند اج لمند مجنرم لهفدلينة ال

النهخديد

جماا منمد.3

يجم لمهديع للهجرينة لهدريخينة لفصندئ

ينني ينيهمنند لم خليننة ،ليننث يهقننم
إلنني اللهننز يم دلجننة لهيديننند

لمنظمنة ي نمند يهقنم

لقني لميمقرطينة ا لهسندمح

علننى نلننا صنندرح علننى مننم ر عقننام طايلننة ممهننمة منننذ نشننائمد

لم خليننة ينني أم ء ا لهاجمنند

ياس ندئ

للننا ر اليجننديي ،اقيننا

أخر ،ا له ممية ا لميمقرطية ،ين يدالنقسند  ،األيدنند يإعندمة النقسند لهنى هلالن

له ممينة منع

 - 1عي ننم ل ننرلمن ،أسن ن م ،7891 ،منظم ننة لهلري ننر لفلس ننطينية  :ج ننذارهد  ،ه سيس ننمد -مس نندرهمد ،مرك ننز أيل نندث ،منظم ننة لهلري ننر
لفلسطينية ،نيقاسيد ،ب83
 - 2مرك ن ن ن ن ن ن ننز لم لام ن ن ن ن ن ن نند ل ن ن ن ن ن ن نناطني لفلس ن ن ن ن ن ن ننطيني اي ن ن ن ن ن ن نند ،لميث ن ن ن ن ن ن نند
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4921
 - 3ه ننل  ،جمين ن  ،7883 ،ش ننكدليد لهغيي ننر ي نني لنظ نند لفلس ننطيني لسيدس نني ،مجل ننة لمرس نند

ل ن ن ن ن ن ن نناطني لفلس ن ن ن ن ن ن ننطيني  ،7829ماق ن ن ن ن ن ن ننع ليكهران ن ن ن ن ن ن نني،

ب31-32
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لفلس ننطينية ،ل ننمم  ،72يي ننرا ،

مننرار لاق ن

إل ني لدلننة مننن لهشننرذ لغيننر ميننرر ،ا نهقل ن

لمنظمننة إلطنندر لجنندمع للك ن

لفلسننطيني ،ليننث مدرس ن

هلقدئينند عننماا عقليننة النقسنند م خ ن

لقنناا لم درلننة يدلغينندب ا لمقدط ننة

اهننرت لسنندلة للننذين هننهممم يدلسننلطاية ا النفننرم ي ندلقرر ،اهقننا أنمنند ال ه ن همنم علننى لمصننير
ا لقرر لاطنيين.1
الن ن هخن ن

لس نندلة لفلس ننطينية ي نني ظن ن ه ممي ننة لمنظم ننة م ننن ظ ننا هر مرل ننية خطن نرة ،

كدلفسدم لشخصي اهره

لمؤسسد

اةيديمد لمصللة إلشدمة ةينر لصنليلة يدلميندمرة لفرمينة،

ا نهشنندر لشننكلية امظنندهر لمننا الة ل شننخدب ا لقينندم  ،ا لهملن لمنند يمننمف هينندم
لسدب ل م

لمنننديع علننى

لمؤسسي ،ا النليدط ،يمال من لنقم ا لنقم لذ هي ،ا نهشندر لاشندية اسنمة لهنآمر

عالد عن لما زين لمالاعية لقيدس لفدعلية ا لجم رة ،ا للجاء إلي مصدمر معن خندرجي منن
هننذ لنظنند أا ذ ت يننمال مننن أم ء علننى أسندس لكفنندءة ا عهمنندم لف ن
لنفاذ.2

لصننليح مصننمر له زيننز

ييم نند ش ننك ةي نندب اللهك نند لكدمن ن إل نني ل ننا يط قدناني ننة عدم ننة ،أا الهه ننم ء ي نندللا ر
لميمقرطي ،ا السه دلة عنه يدالنقسد ا الرهم م إلي لراح ل شدئرية ا لشللية يين مخهلف لقاا

الهى م خن

لفصني

لا لنم ،لينث لن يخن

أمنر منن للجناء إلني لهمنرم ا اللهكند للسنلح منن

أج يرا لرؤا ا لما قف القم لمث هذ ي ل يي النشقدقد
خهلف مشدريمد.3

همث لدلة لصم
أي اقن

لمسلح أساء مند يمكنن أن يا جنه لهسندمح ا لممدرسنة لميمقرطينة يني

اأي مجهمننع ،ذلننت ين ن له مميننة ينني ملننمانمد همثن

جمي ننع ل ننرؤا ا لهص ننار

م خن

لفصندئ

لفلسنطينية علنى

للن

أمثن للهننم يع لسننلمي يننين

لسيدس ننية ،يينم نند ي ي ننر لقه نند ا له ننم يع لمس ننلح عن نن يشن ن ذري ننع لق نني

لهس نندمح لسيدس نني ،إذ ال ج ننماا م ننن هس نندمح اه ممي ننة اميمقرطي ننة ال ه ننهمكن م ننن إق ننرر لس ننل
الجهمدعي ا لسيدسي ل د يي لمجهمع .
مأي

لقاا لسيدسية لفلسطينية على هكريس مؤسسد

لماراثننة كدل نندئل

1

ا لجم ينند

ا لنقدينند

ا لننرا يط ا الهلنندم

لمجهمع لممني لماراثنة اةينر
ا لننما ئر لفكريننة ،ينني صننرعدهمد

 -للا  ،ييدن نايما ،7881 ،أزمة لماية لاطنية :ل ا م ا لهلميد  ،مجلنة لمسنهقي

ل ريني ،مركنز مرسند

لالنمة ل ريينة،

ل مم ،79ييرا  ،ليندن ،ب12
 - 2لا رني ،ييص  ،7891 ،مجلس أةليية ا لطري لجميم ،مجلة شئان يلسطينية ل مم  ،717-711ييرا  ،ب1
 - 3شييب ،سميح ،7892 ،منظمة لهلرينر لفلسنطينية لهطنار اصنر إلرم  ،شنؤان يلسنطينية ،ج ،1ل نمم  ،722-721يينرا ،
ب17
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امنديس نندهمد لم خلي ننة اسن ن
ل لقننة يننين ل م ن

الس ننهقطديمد اهاظيفم نند ي نني أجا ئم نند لص نندخية ،يخدلفن ن

لسيدسنني ،ا ل م ن

لمننمني ،الري ن

لقنناا لممنيننة عننن أم ئمنند لصننليح كقنناة

لمديننة جهمدعيننة ا قهصنندمية ناعيننة للجمنندهير ه من يدسننهقل عننن لهننم ي د

أخ ننذ

لسيدسننية ،اعمامنند

لق نناا لسيدس ننية يدالهج ننده إلمم نندجي ل ننذي ي ن نني هلكمم نند ي نني مس نندر لمجهم ننع لمنننمني

اهاجمدهه ،1اكدن

لنم خلي يني إطندر ليننى لممنينة نهيجنة ل نماا

لملصلة مزينم منن لهفهين

لسيدسننية ،ليننث أصننيح علننى لينننى لممنيننة سهرلنندء لقنناا لسيدسننية مننن أج ن
لاجننام اهنفيننذ لمممنند  ،ليننث هقال ن

اأخننذ

ي ننذلت س نننن

يف ن هننذه ل لقننة لم ييننة ،صننلية لمجهمننع لمننمني،

لقنناا الجهمدعيننة ينني الزارر عنننه مرء ل خطنندر لملمقننة يدلمنديسنند

م خلننه ،ي ننم أن

كدن لهكدثف لممني قم لق نهدئج يدهرة يي إيدن النهفدلة. 2
اذلننت علننى لننرة مننن كننان للركنند

طرين مسننهق عننن لقينندم
لهنديس ا لصر

للفنندظ علننى

لش ن يية ينني يلسننطين لدال ن

لسيدسننية ،ا اليه نندم عننن رةيننة هننذه لقينندم

لقدئ ييمد يينمد ،الكن هذه لملدالة ل هنجح هل

إن ملدالة لقاا لسيدسية يرا لاصدية على لمؤسسد

قي ن

لنكيننة سننلات

ينني لننزج يمنند ينني أهننان

اط ة للغط لسيدسي.

لممنية يجديي منط ه مي

له ممية ،أن قا نين لقناا لسيدسنية شنيه لثديهنة ا لمجنرمة ا ل دمنة ،هخندلف مند هخلنع لنه لقناا

لممني ننة م ننن نس ننيية ي نني ل منن ا أم ء ،ا ل نندم

ا لمص نندلح يم نند يس ننمح لم نند ،يدلهجمي ننم ا الي ننم

ا ل فاية لخلقة يلسب ألا اطيي ة لنشدط لذي هلطلع يه. 3
مرحلة انتفاضة الحجارة 9111
مع نمال

نهفدلة للجدرة  ،7891ايم ينة ها جنم لركنة لمندس علنى لسندلة لنلندلية

لفلسننطينية اينني لنناء ممدرسننهمد انشنندطمد النهفدلنني ،هجننمم

لدلننة لهنناهر مننع قنناا لمنظمننة

اخصاصنند مننع عننزاف لركهنني لمنندس ا لجمنندم إلسننلمي مننن النلننا ء م خ ن
لمالمة للنهفدلة ،ا لهي شكلهمد يصدئ منظمة لهلرير لفلسطينية ،القم يذل

لهاليم لصف لاطني لفلسطيني ،اهجداز لخليد

إطدر لقيدمة لمالمة للنهفدلة ،الكن لمدس ريل

1
2

ذلت.4

لمنظمة جمام

لمدس للمشدركة يي

 ثدي  ،ألمم ،7881 ،له ممية لسيدسية ،لميئة ل دمة للكهدب ،ط ،7لقدهرة ،مصر ،ب1 -ليرةن نناثي  ،إين نندم ،7883 ،النهخدين نند ين نني لمؤسسن نند لفلسن ننطينية  ،مجلن ننة لمرسن نند لفلسن ننطينية ،ل ن ننمم  ،73يين ننرا  ،لينن نندن،

ب771-771
- 3ةليان ،يرهدن ،7881 ،ينندء لمجهمنع لمنمني ل ريني :مار ل ا من
لالمة ل ريية ،ل مم ،79ييرا  ،ليندن ،ب778-779
4

لهي قم هلمث يمع

لقينندمة لاطنيننة

 -لنا هي ،مميب ،مرجع سدي  ،ب 711
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لخدصنة ا لمالناعية ،مجلنة لمسنهقي

ل ريني ،مركنز مرسند

كدن

لمنظمة هس ى يك جمنمهد إلني مرج لمندس لنمن صنفايمد منن أجن

أا من أج هرهيب ليي
اصنرعد

يي خليد

لها ئمند،

لم خلي لفلسطيني اهاليم لجمام لما جمة اللنهل ينمال منن لنمخا

جدنيينة ،القنم اجمن

لمند لنمعاة للمشندركة يني أعمند

للمجلننس لنناطني يم يننة ل نند  ،7881الكننن لمنندس ريل ن
لمخا لمنظمنة ا لمشندركة ا لهني هجلن

اأعلن ن

للجننة لهللنيرية

عيننر مننذكرة لمنند شننراطمد

يني رينا له ينين أعلندء لمجلنس اأن ينه نهخنديم ،
لنفسمد ازن سيدسي

طا ن ه ذر ذلت يه لها ي على أازن لقاا يي لمجلس لاطني القم لمم
يؤهلمد لللصا على مد نسيهه من  %21-11من أجمدلي عمم أعلدء لمجلس لاطني.1
لاق

لهم لهنديس يين لطريين ممد أما له جيج لمشدعر ،ازيدمة لهندير يينممد ،امع مرار

يمأ

لسندلة لفلسنطينية هشنمم أعمند عننف مهيدملنة ينين لطنريين ،اصنل

 ،7881لي ننث ل ننمث

أعم نند عن ننف ي ننين أنص نندر لطن نريين اص ننل

طالكر اةزة ،اها مند مينع لطريندن ل قنم جلسند

ل ننم العه ننم ء لجس ننمي ي نني

لنا ر منن أجن هجنداز لمناة اهاصن

لهاقيع ميثد شرف يينممد يي  ، 7881/8/17شهم على  73ينم كدن أيرزهد:

 -7هنسي

ذراهمند أيلنا

2

لطريندن

لجمام يني ما جمنة ل نما لصنمياني يمند ي نزز لالنمة لاطنينة لفلسنطينية علنى قدعنمة

لرية لرأي ا الجهمدم لفكري ا لسيدسي.

 -1هشننكي لجنننة مركزيننة مشننهركة يننين يننهح المنندس اأخننرا يرعيننة لل ن
لمشهرت.

 -3عهمدم للا ر ليندء اسيلة لفا لمندزعد

يينممد ا نمدء لمشدك

ل ما لصمياني.
عنندم

لخلينند

ل دلقة الشم لطدقد

أمننار منرة أخننرا للهصن يم نهيجننة هنميننم ل ميننم مننن لشخصننيد

ممد أسماه لهجداز

لسليية يي أسلاب عم

ل م ننلء ،لي ننث ريلن ن

لشخص ننيد

اهطنناير ل م ن
لنم

لاطنيننة لينندرزة

النهفدلة ،اخصاصد عقب قيد لمدس يهصفية

لاطني ننة ه ننذ لس ننلات ،اك نندن أي ننرزه ل ننمكهار لي ننمر عي ننم

لشننديي ا لقينندمي لفهلننداي هايين أيننا خاصننة ،ييمنند عهيرهننه لركننة لمنندس ي نننه مخطننط يهلننداي

لهصفية قدمهمد ،لهزم م أمنار ه قينم منع هصن يم كنل لطنريين للماقنف يني ملدالنة لفنرا قاهنه،
ليث هيدم

لطريدن لخطف ا العهم ء على مندز لقيدم

لاقننا ل ميننم مننن الصننديد

لميم نية من كل لطريين ،ممد أما

ا لقهلننى ينني كننل لطنريين ،ممنند سننهلز هننمخ اسننطدء مننن يلسننطينيا

أرا لملهلننة  ،7819يايننم كييننر كنندن علننى أرسننه لشننيخ رئننم صننلح ،اعيننم لاهنندب مراشننة،
1
2

 لمرجع لسدي  ،ب713-711 -لمرجع لسدي  ،ب713
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جم ن ننامه ي ن نني هاقي ن ننع ص ن ننلح ي ن ننين لطن ن نريين ي ن نني

اهدشن ن ن ملدمي ن ننم  ،،اأخن ن نرين  ،الق ن ننم نجلن ن ن

.17881/1/73

رواج مفهوم القوى الوطنية واالسالمية
لم

من أه هم عيد

لخليد

لفلسطينية لم خلينة منع ينراز لركند

لنلدلي لفلسطيني ها را ج مد يد

ا السلمية  ،يي إشندرة للهميينز ينين لفصندئ

السنل لسيدسني يني

ي رف يدلسدلة لفلسطينية  ،يمفما لقاا لاطنية
لفلسنطينية علنى قدعنمة خلفيهمند اليميالاجينة ،اهنا

مد شك ممخل يي مرل اللقنة إلينرز لدلنة لهيندين ا النشنقد ا الخنهلف يني للقن
لفلسطيني.

يل يكن هذ لمفما م رايد أا م لايد يي للق

لسيدسي لفلسطيني قي

اها مفما ه هرايجه اهسايقه لمصللة قاة سيدسية ا لمة ،من منطل

لسيدسني

ل د ،7881

السه لء إليمدني ايقند

لفكر سيم قطب ،لذي يهمست يريا لاطنية ا النهمدء لاطني ،اهنا لمفمنا لنذي يخنرج آالف
لما طنين من م ئنرة إلسنل مي نة ا لنمة ،أا علنى أقن يج لمن مسنلمين منن مرجنة أقن ينمعاا

أن سلمم ندقب امشاه ل م ري م ش در ( السل ها لل ).2
اهننرا لمرسننة أن هننذه ألننم ث سنندهم

يشننك كييننر ينني هنناهير أجننا ء م خن

لفلسطيني اعزز من كرهية آلخر لفلسطيني  ،ايده

لذي كدن ألم أه سمد

لمجهمننع

مممم لقي لهسدمح الجهمدعي ا لثقديي

لمجهمع لفلسطيني خل مرللة نهفدلة للجدرة  ،اخصاصند منع

نطل عملية لهساية يي ممريم يم ية ث يي أاسلا لهزم م لدلة اللهقدن ا لهشظي يي ل لقد

لفلسطينية  ،اهمخ من طف جميم مع مرللة أسلا.

1
2

 لمرجع لسدي  ،ب 712-711 -ل ننمي ي ،زهي ننر ،اأخ ننران ،1112 ،لفل نندء ل ننميني نظن نرة ص ننللية  ،مرك ننز ر هلل لمرس نند

ب38-31
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لق ننا

إلنس نندن ،ر هلل ،يلس ننطين،

المبحث الثاني

واقع التسامح في ضوء مرحلة أوسلو ()6000-9119
شمم لمجهمع لفلسطيني منذ قيد لسلطة لفلسنطينية هلناال

مفدهي جمية األملل  ،أا ةدي

يني جا ننب عمينمة أمخلن

مفدهي اقي أخرا ،سا ء يي لجدنب لسيدسي أا الجهمدعي

أا لميني أا لثقديي ،ليث أثر يشك أا ي خر على ثقدية لهسدمح م خ

لمجهمنع لفلسنطيني،

ليننث نج ن عننن الخننهلف للنندم ينني له نندطي مننع عمليننة لهسنناية منند يننين ألننزب ا لفصنندئ
لسيدسند

لفلسطينية هرجع مللاظ لقني لهسندمح لينه هاظينف كن

لهني منن شن نمد

ا الجنرء

هقليب هذه لثقدية يي لمجهمع لفلسطيني يمء يخطدب علمي يقا على هشايه آلخر ،ا لذي
ه هاظيفه يي خممة أهم ف مخهلفة سيدسية ا جهمدعية اثقديية ،ليث القنى هنذ لخطندب صنما
مكاننند

ا س ن د ينني أاسنندط لمجهمننع لفلسننطيني ،اذهي ن

لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني يدهجدهننه

اهينهه ليصيح سدئم يي لسدلة لفلسطينية  ،مرار يإجرء

اسيدسد

سندهم

لمجهمع لفلسطيني ،إلدية لمد أيرزهه هفدقية أاسلا من مهطليند

ممم

لاأم لهسندمح يني

يدزميندم لفجناة م خن

لمجهمع لفلسطيني ،لذي نقس يين لفريقين  ،مان أن هكان هندت مرج ة نقمية لك مد مر يه
لمجهمع لفلسطيني.

أوال :التسامح في القوانين والتشريعات الفلسطينية
عقننب نشنناء لسننلطة لاطنيننة لفلسننطينية ينني للننفة لغرييننة اقطنند ة نزة عنند ، 7881
إثننر هاقيننع هفدقيننة أاسننلا يننين منظمننة لهلريننر لفلسننطينية طا سننرئي  ،يننمأ
اهيئد

لمؤسسد لهي كدن قدئمة ،طا نشدء مؤسسد
ل ميننم مننن مظنندهر لخل ن لهنني كدن ن ماجننامة يف ن سيدسنند

اأجمزة جميمة ،اقم ارث

لمندط  ،1إلندية للدلنة لن ف يني سنيدمة لقندنان ا لمؤسسند

من لثارة إلي لمالة ،ليث هه درا آليد

عمليننة إعنندمة هيكلننة
لسلطة لندشنئة

للك ن ل سننكري إلسننرئيلي لمننذه
لهني هرين عندمة مرللنة لهلنا

هخدذ لقرر لمسهممة من لشرعية لثارينة أليدنند منع

لشرعية لثارية لهي مصمرهد لقدنان لممني ،إلي جدنب سهمرر لمظدهر لسليية لهني مدرسنمد

اال يز اللهل
هجل

أا نهخديد

1

إلسرئيلي على مندلي لليدة لفلسطينية كدية .

لخطاة أالي يي سن لقدنان أسدسي للسنلطة لاطنينة لفلسنطينية عقنب إجنرء

هشري ية ارئدسية يي كدنان لثدني  ، 7882ا نهخب ييمد ( )99علا منن خنل

 -جي يهنني ،عننندن  ،1171 ،لقلنندء لشننرعي ينني يلسننطين هلننميد

أمدن ،ر هلل ،يلسطين ،ب7
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اأينند  ،سلسننلة هقنندرير ،21الئننهلف مننن أج ن

لنزهننة ا لمسنندئلة

نهخدينند

ميدش نرة ،ليقننر لمجلننس لمنهخننب ل ميننم مننن لهش نري د

يدعهينندره يمثديننة مسننهار مؤق ن

ينننظ عم ن

كنندن أهممنند لقنندنان أسدسنني

لسننلطة ينني للننفة لغرييننة اقطنند ة نزة ،القننم جننرا

ه ميله اللقد يي ل د  ، 1113يدسهلم ث منصب رئيس ازرء للسلطة.1

يللظ لمهديع للقدنان أسدسي للسنلطة مان عنندء عنم ارام كلمنة هسندمح يينه ،إال أننه

نننب صننرلة علننى لمديننة للقننا

أسدسننية لإلنسنندن ينني ل ميننم مننن مننا مه ،ليننث نننب لقنندنان

أسدسنني لم ننم علننى أن نظنند للكن ينني يلسننطين نظنند يرلمنندني ميمقرطنني نيننديي ي همننم علننى

له ممية لسيدسية ا للزيية ( لمدمة لخدمسة) ،ا لفلسطينيان أمد لقدنان ا لقلدء سنا ء ال هميينز
يينننم يسننيب ل ننر  ،أا لجنننس ،أا للننان ،أا لننمين ،أا ل نرأي لسيدسنني ،أا إلعدقننة ( ،لمنندمة
لهدس ة) ،القا

إلنسدن ملزمة اا جية اللهر  ،اه م

علننى النلننمد إلنني إلعلننند

ا لما ثي ن

لسلطة لاطنية لفلسطينية مان يطدء

إلقليميننة ا لماليننة لهنني هلمنني لقننا

إلنسنندن( لمنندمة

ل دشنرة ) 2إن هلننت لنصنناب يلننل عننن إعننلن لنرئيس لفلسننطيني لرلن يدسننر عرينند  ،قي ن

عامهه من هانس إلي ليلم ي ن منظمة لهلرير لفلسطينية ملهزمنة يدلم دهنم
للقننا

ا لقنا نين لمالينة

إلنسنندن ،كفيلننة ين ن هلننز لسننلطة لفلسننطينية ينندلهر كديننة قا عننم لقنندنان لننمالي للقننا

إلنسدن ،اممد هقم يإن اللهز يهلت لقا نين المديهمد ي ني لسير يدهجده إرسدء قي لهسدمح يي

لمجهمع ،ايين لمجهمع ا لمالة.3
ثانيا :االجراءات والممارسات
نظام انتخابي يراعي األقليات

علننى ل ننرة م ننن أن نهخدي نند

لمجلننس لهشن نري ي أا  ، 7882ا له نني همن ن

لمرس ننا لرئدس نني رقن ن  73لس نننة  ،7882ين نندء عل ننى لص ننلليد

يماج ننب

لمخال ننة ل ننه لهنظ نني ل ملين نة

النهخديية للرئدسة ا لهشري ي ،ا لذي سهنم يينه إلني هقسني لناطن إلني  72م ئنرة نهخديينة مازعنة

على ملديظد

لاطن ،4اعلى لرة مند يشناب هنذ لهقسني يلسنب اجمنة نظنر أةلنب ليندلثين

من ه زيز للجماية ا ل دئلية يني لنظند لسيدسني لفلسنطيني ،إال أننه يلسنب لنه أن رعني لقنا
1

 -ئننهلف أمنندن مننن أج ن

لنزهننة ا لشننفديية ،1171 ،هقريننر لننا سيدسنند

ا لينند

مكديلننة لفسنندم ينني يلسننطين امار لمشننرعين،

ئهلف أمدن ،ر هلل ،يلسطين ،ب3
 - 2يلسننطين لمجلننس لهش نري ي  ،1171لقنندنان أسدسنني لم ننم للسننلطة لاطنيننة لفلسننطينية لسنننة 1113اه ميلهننه لسنننة ،1112
الئهلف من أج لنزهة ا لمسدءلة أمدن  ،ر هلل ،يلسطين ،ب 18
 - 3مركز ر هلل لمرسد لقا إلنسدن ،1119 ،لدلة لهسدمح يي أرلي لفلسطينية ،هقرير سناي ،ر هلل ،يلسطين ،ب 31
 - 4لاقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندئع لفلس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطينية ،7882 ،قن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندنان رقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  73لسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نننة  7882يشن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن النهخدين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند  ،ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننمم،9
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=70
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يني يلسنطين ،لينث هن هخصننيب كاهند للمسنيليين يني لمجلنس لهشنري ي ،اهخصننيب

أقليند

لمجل ننس لهشن نري ي ل نند

مق ننم للطدئفن نة لس نندمرية ي نني ن ننديلس ،ا ل ننذي هن ن لغدئ ننه ي نني نهخدي نند
.1112
تعطيل عملية صناعة التشريعات

خل يهرة لمرللة النهقدلية ا لممهمة لهى ل د  7888يلسب نب هفد أاسلا ،اي م

مرار مد يقدرب من أري ة أعا على نهخدب لمجلس لهشري ي لفلسنطيني يني ذلنت لاقن  ،إال
أنه ل يهجداز ييمد يمكنن أن نطلن علينه يسنلييد

عملينة صنندعة لهشنري د  ،اهالينم لمنظامنة

لقدنانية يي كل من قطد ةزة ،ا للفة لغريية ،اي ام لسيب يي ذلت إلي إشكدليد

لهشنري ي للمجلننس ،اهننم خ

يي أم ء

ل لقننة يننين لسننلطهين لهشنري ية ا لهنفيذيننة ،يمشنندريع لقننا نين لهنني
لهنى يلغن

سني ة مشندريع يني نمدينة

يقرهد لمجلنس لهشنري ي اال يصندم عليمند لنرئيس هركمن

لقا نين ،انظر لغيدب لم سسة لمسهارية اهيمنة لسنلطة لهنفيذينة يقين

لمصندمقة علنى مند يقنر

ل نند  ،7888ال ن هننهمكن لسننلطهدن لهش نري ية ا لهنفيذيننة مننن إيج ندم ل ن لمصننير مشنندريع هننذه

من هشري د

هسير يي مسدر مجما .1

االعتقال السياسي انتهاك لقيم التسامح
هرهننب علننى نمنندء لصننر يشننك ه دقننمي منند يننين اللننهل
لفلسطينية ،هرهييد

أمنية يقا يمد كنل لطنريين لمننع أعمند

الهفدقية أاسلا ،اعلينه يند

مصنطلح لهنسني

لفلسننطيني لننذي يننه هاظيفننه ينني لصننر

لهسنناية ،هننذه لهرهيينند

أمنيننة ج ل ن

إلسننرئيلي امنظمننة لهلريننر

ل ما نينة يلسنب لمللن

أمنني ،ا لنم منن أهن مفنرم

أمنني

لخطندب لسيدسني

لفلسننطيني للنندم لننذي نج ن عننن لماقننف مننن عمليننة

مننن للننراري علننى لسننلطة لندشننئة منننع امللقننة أي

هنظنني سيدسنني يقننا أا يلنندا لقينند ي م ن عسننكري ل نم مالننة اللننهل  ،ا هخنندذ إجننرء

رم

يلن مننن يقننا ين ي عمن عننما ني مننن شن نه لمسنندس يدالهفدقينة ،ايدلهنندلي ظمننر أا منرة مفمننا
العهقد

العهقنند

لفري

1

لسيدسي يي للدلة لفلسطينية ،ا لذي رأي ييه رجدال
إلس نرئيلي الفظنند لم ن اينني نفننس لاق ن

لريا ل ملية لهساية ي نه شكل من أشكد

 -لميئننة لمسننهقلة للقننا

21-13

لهزمنند يمنند لملهننه الهفدقينند  ،ييمنند رأي ييننه
لخيدنة ا ل مدلة من قي

لمننا طن ،7888 ،لهقريننر لسننناي لخنندمس ،لدلننة لقننا

441

لسلطة ي نه لمدية للمقندا منن
لسلطة.

لمننا طن لفلسننطيني،ط 7ر هلل ،يلسننطين ،ب

ي نني إط نندر ذل ننت ي هي ننر العهق نند

لسيدس نني أل ننم لق نني لس ننليية ي نني لثقدي ننة لفلس ننطينية،

ايهن نندقا م ننع ق نني لهس نندمح ،لي ننث اظ ننف م ننن قين ن

لس ننلطة اأجمزهم نند أمني ننة ي نني قم ننع لن نرأي

لم درا لمد ،الخطارة هذ لمفما يي للدلة لفلسطينية يسيه لهركيز عليه أنه ألنم أما

لمدمننة لهنني يننه له دمن م منند ينني لا قننع لفلسننطيني لنريا الخننر اهشننايمه ،اسننهلدا لمرسننة

يإيجدزه هسليط للاء عليه.
مفهوم االعتقال السياسي:
خل

لمالية ا لمللية -على لم سا ء -من إيرم ه ريف للعهقد

لهشري د

ي ن هنني لهننى ل ن هسننهخممه كمصننطلح ،اريمنند لمننذ لسننيب ذهي ن

ي ننا لجم ند

لسيدسي،

للقاقيننة إلننى

سننهخم هسننمية ( اللهجنندز له سننفي علننى خلفيننة النهمنندء لسيدسنني) ،1إال أن ذلننت ال ي ننني عننم

اجننام أسنندنيم قدنانيننة القاقيننة يمكننن لركننان إليمنند ينني عمليننة سننهنيدط ه ريننف لمننذ لنننا مننن
العهقد ا اإلعطدء يم أم لمذ لنا من العهقد يجب لهمييز يين يئد

لم هقلين لماجامين

ل ننما أجمن نزة أمني ننة ا ل ننذين ي ننه ع نندمة هص نننيفم كم هقل ننين سيدس ننيين يمن نندت ث ننلث يئ نند
لم هقلين لم نيين هي:

2

 -7م هقلان يسيب نهمدئم إلى أا ه دطفم مع جمدعد
لسل مع إسرئي .

م ننن

إسلمية أا يسدرية ه درا عملية

 -1م هقلان يسيب نهقدم هم أم ء لسلطة لاطنية لفلسطينية.
 " -3لسنجندء أمنيننان" لننذين هلهجنزه لسننلطة لاطنيننة لفلسنطينية ينني سننجانمد يشننيمة أا
هممة ل مدلة.

إذن يمكنند ه رينف العهقند

لسلطد

يل أيرم أا جمدعد

العهقد

لسيدسي ،يدعهيدره ألم أشكد

لسيدسني ي ننه ذ ت العهقند

على خلفية لما قف لسيدسية لم درلة أا النهمدء

أا لهنظيمية لم درلة الكن ةينر لمخدلفنة لميندم
 يل

لنذي ينه هنفينذه عندمة منن قين

العهقد

لقندنان لنمالي للقنا

للزيينة

إلنسندن ..إذ ينطناي

له سفي على لمسدس:

إلنسدن يي لرية لرأي ا له ييرا

 ا لل يي لمشدركة يي أمار ل دمةا
 - 1مؤسسة للمير ،1177 ،همر للرية  -العهقند
ر هلل ،يلسطين ،ب1
 - 2لميئة لمسهقلة للقا النسدن ،1111 ،العهقد لسيدسي من قي

لسيدسني يني للنفة لغريينة ،مؤسسنة للنمير لرعدينة أسنر القنا

ر هلل ،يلسطين ،ب3
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لسنلطة لاطنينة خنل

إلنسندن،

ل ند  ،1111سلسنلة هقندرير خدصنة ،3

 ا لل يي اللهجدج ،ا لهجمع لسلميا
 ا لل يي أمدنا

ألزب.

 ايممم له ممية لسيدسية الرية هشكي

االعتقال السياسي وفق القانون الدولي لحقوق اإلنسان
هلمن لقدنان لمالي للقا

إلنسدن ل ميم من لنصناب لهني هلنر مصندمرة لريند

أشننخدب علننى خلفيننة نهمنندئم لسيدسنني أا للزينني ،يقننم جنندء ينني لمنندمة (  )78مننن إلعننلن
ل دلمي للقا

إلنسدن لل د  " 7819لك شخب لل يي لرينة لنرأي ا له يينر ،ايشنم هنذ

للن لريننة عهنند

آلرء مان أي هننمخ  ،ا سنهقدء أنينندء ا أيكندر اهلقيمنند طا ذ عهمند ي يننة اسننيلة

كدن  ،مان هقيم يدللمام لجغريية "  .أمد ل مم لمالي لخدب يدللقا

لممنية ا لسيدسية لسنة

 ، 7822يقننم نننب ينني لمننا م (  )78/7،1علننى أنننه " لك ن إنسنندن ل ن ينني عهننند آرء مان

ملديقة ،ال يي لرية له يير."1

االعتقال السياسي وفق التشريعات الفلسطينية:
أوال :وثيقة االستقالل 4988
هلننمن

ي هير العهقد

لسيدسني نهمدكند لقني لهسندمح ا لميمقرطينة يني لثقدينة لفلسنطينية لينث

اثيقننة إعننلن السننهقل

لصنندمرة عننن لمجلننس لنناطني لفلسننطيني ينني مارهننه

78

لمن قننمة ي نني لجزئ ننر عنند  7899عل ننى "أن مال ننة يلسننطين ه نني للفلس ننطينيين أينمنند ك نندنا  ،ييم نند

يطاران هايهم لاطنية ا لثقديية ايهمه ان يدلمسدا ة لكدملة يي للقا اهصدن ييمد م هقنم هم

لمينينة ا لسيدسننية اكننرمهم إلنسنندنية ،ينني ظن نظنند ميمقرطنني يرلمنندني يقننا علننى أسنندس لريننة

ل نرأي الريننة هكنناين ألننزب ينني ظ ن مسننهار يننؤمن يسننيدمة لقنندنان ا لقلنندء لمسننهق  ."2كمنند

اأعلن

لاثيقة "أن مالة يلسطين هلهز يميدم

أم لمهلمة اأهم يمد ايدإلعلن ل دلمي للقا

إلنسنندن" .3ال ن ّ أه ن منند يميننز هننذه لاثيقننة هننا ه ييرهنند عننن إرمة لش ن ب لفلسننطيني ي ني يننندء
لمالة لفلسطينية لمسهقلة ،ا لهزممد يميدم سيدمة لقدنان ا ل م لة ا لميمقرطية لنيديية.

1
2

مؤسسة للمير ،1177 ،مرجع سدي  ،ب9اكدلة م د ،1171،نب اثيقة السهقل لفلسطينيhttp://www.maannews.net/Content.aspx?id=333662 ،

 -3لمرجع لسدي
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ثانيا :القانون األساسي للسلطة الفلسطينية
يهن نندقا العهق نند

إلنس نندن الريده ننه أسدس ننية لمكفال ننة يماج ننب

لسيدس نني م ننع لق ننا

لق نندنان أسدس نني لفلس ننطيني ،1ل ننذي ن ننب عل ننى أن نظ نند للكن ن ي نني يلس ننطين " ي هم ننم عل ننى
له ممية لسيدسية ا للزيية ،"2اأن " لفلسطينيين أمد لقدنان ا لقلدء سا ء ال همييز يينم يسيب

ل ننر أا لجنننس أا للننان أا لننمين أا ل نرأي لسيدسنني أا إلعدقننة ،"3كمنند أكننم علننى أنننه " ال

مسنندس يلريننة لنرأي ،الكن إنسنندن للن ينني له ييننر عننن أريننه انشنره ينندلقا أا لكهديننة أا ةيننر

ذلت من اسدئ

له يير أا لفن ،مع مرعدة ألكد لقدنان."4

االعتقال السياسي من وجهة نظر السلطة التنفيذية
عقب قيد لسلطة لاطنينة لفلسنطينية كنهيجنة ل ملينة لهسناية منع إسنرئي  ،يإنمند أخنذ

على عدهقمد لمدية هذه ل ملينة اعنم لسنمدح أي قناا م درلنة ي رقلهمند ،امند إن ينمأ
لسل هسير يشنكلمد لمهفن علينه ،لهنى ينمأ

عملينة

أصنا

لم درلنة لفلسنطينية ه لنا اينمأ لنريا

ي خننذ مجننرا آخننر عننن طري ن قينند ي ننا لهنظيمنند

عسننكرية لننم

أهم ف إسرئيلية كدن نهيجهمد قه
يمأ

لهنميم

إسننرئي ا لاالينند

ل شر من ل سكريين ا لممنيين إلسرئيليين ،اعلى إثر ذلت

هصمر عن إسرئي ا لااليد
يننمأ

لهنني ه ي ن عمليننة لسننل ،

لسننلطة لاطنيننة لفلسننطينية ممثلننة ي جمزهمنند أمنيننة يلمننل

العهقد لم للدل ين يمنذه ل مليند

منمد هل

لمهلنمة يصنفهمد رعينة عملينة لسنل  ،كمند طدلين

لمهلننمة لسننلطة لفلسننطينية يما جمننة لهنظيمنند

اكنهيجننة لمننذه للننغاطد
هننذه للننغاطد

إلسننلمية يهننميير عملينند

ا لندشنطين آلخنرين يني صنفاف لم درلنة ،اقنم اجنم

ه ييننر لمنند ينني هفدقيننة ا ي ريفننر عنند  7889ليننث شننهرط

عنا ن " أعمد

 عهيدر لهنظيمد

أمنية" على مد يلي:5

لمنندمة لثدنيننة (أ)

إلرهديية خدرجة عن لقدنان امكديلهمد.

 ي لن لطرف لفلسطيني سيدسة عم لهسدمح مع إلرهدب ا ل نف لم لطريين.

- 1م م ننم للق ننا  ،جدم ننة ييرزين ن  ،1113 ،لق نندنان أسدس نني لم ننم  ،منظام ننة لقل نندء ا لهشن نريع ي نني يلس ننطين ،ر هلل ،يلس ننطين،
ب :71نص لمدمة (  ) 77 /7من لقدنان أسدسي على أن "لقا إلنسدن الريدهه أسدسية ملزمة اا جية اللهر ".
 - 2لمرجع لسدي  ،لمدمة  2من لقدنان أسدسي
3
4
5

 لمرجع لسدي  ،لمدمة  8من لقدنان أسدسي لمرجع لسدي  ،لمدمة  78من لقدنان أسدسي -مركن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننز لم لامن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند لفلسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطيني ( اين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند) ، 7889 ،نن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننب هفدقين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ا ي ريفن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننر،

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4939
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 ي هق لطرف لفلسطيني أيرم لمشهيه يني قيندمم ي عمند عننف طا رهندب يمنمف إجنرء
هلقي إلديي املدكمة ام دقية ك أشخدب لمهارطين يي أعمد عنف طا رهدب.
الهفدقية لمذكارة لهزمد من قي

كمد هلمن

لجدنب لفلسطيني يإصم ر مرسا يلظر

يماجيه لهلريا علنى ل ننف ا إلرهندب ،ايني  78هشنرين ثندني  ،7889أصنمر لنرئيس لرلن

يدسننر عرينند

يصننفهه رئيسنند لمالننة يلسننطين لمرسننا لرئدسنني لخنندب يلظننر لهل نريا ،ا لننذي

جدء ييه أن أي د



لهدلية ةير مشراعة يي كدية لملديظد

لهلريا على لهمييز ل نصري  ،اهشجيع أعمد
أا هاجيه إلهدند

 أا سننه مد

للميدند

لمخهلفة،

ل نننف أا لهل نريا علننى سننه مد

لشقيقة ا أجنيية

لجم ينند



الظننر هشننكي



أا لهلريا على خر الهفدقيد

لفلسطينية:

1

ل نف لمخدلفة للقا نين،
ل نننف لننذي يلننر يدل لقنند

مننع لننما

ةيننر لمشننراعة لهنني همنندرس أا هلننرا علننى لجننرئ طا يسنندم

لليدة ،اهمييج لجمدهير لله يير يدلقاة ةير لمشراعة أا لهلريا على لفهنة،
أا أجنيية.

لهي عقمهمد منظمة لهلرير لفلسطينية مع ما شنقيقة
يي لمرللة أالى اهل

أمد يي خطة خدرطة لطري  ،يقم هلمن

عنا ن أمن مد يلي:

 ي لننن لفلسننطينيان نمديننة ا لننلة ال لننيس ييمنند لل نننف ا إلرهنندب اييدشننران جمننام ا لننلة
على أرا العهقد  ،اه طين  ،اهقيينم نشندط أشنخدب ا لمجماعند
عنيفة لم إلسرئيليين يي أي مكدن.

لهخطيط لمجمد

 هينمأ أجمنزة أمنن لسنلطة لفلسنطينية عمليند
يه دطان إلرهدب.

العهقد

ال ننئن كدنن ن

لهني هقنا يهنفينذ أا

مسنهميمة اي دلنة همنمف إلنى ما جمنة كن

لننذين

لس ننلطة لهنفيذي ننة هن نريا العه ننرف يممدرس ننة أجمن نزة أمني ننة لهدي ننة لم نند

لسيدسي ،ي اهذهب إلى لم عهيدر لم هقلين لسيدسيين (م هقلين أمنيين أا جندئيين)

االعتقال السياسي من وجهة نظر السلطة التشريعية
يي سيد مارهد لرقديي على أم ء لسلطة لهنفيذية ،سي اأن هخنذ

ممثلننة ينندلمجلس لهش نري ي أا  ،امننن خننل لجنننة لرقديننة ل دمننة القننا

1

 -لميئة لمسهقلة للقا

النسدن  ،1111مرجع سدي  ،ب2-2
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لسنلطة لهشنري ية

إلنسنندن ،ل ميننم مننن

لسيدسنني ا إليننرج عننن لم هقلننين لسيدسننيين يننار" ،1اهكننرر هننذ

لقننرر لهنني "هلن ّنر العهقنند
لماقف يي أكثر من قنرر ،إال أن لسنلطة لهنفيذينة مند نفكن
إنمد قدط

لسيدسي.

لمر جلسد
يي ي ا ّ

ه ندرا اللهنز يندلهر ذلنت ،ين

لمجلس لهشري ي لمخصصة لمندقشة مالنا العهقند

هرا لمرسة يههيع ألم ث أن العهقد

لسيدسي لذي يرلهه طيي نة هفند

سنده يني زمينندم مظندهر النقسنند ا لكرهينة م خن

لهسناية قنم

لمجهمنع لفلسنطيني ،اقننم هن هاظيفننه منن كننل

لط نريين ينني إطنندر هننندمي لدلننة السننهقطدب لثننندئي لننذي يننمأ

ململننه ههجننذر عقننب نطننل

نهفدلة أقصنى  ، 1111القنم سنهخم هنذ لمفمنا منن كنل لطنريين لهيرينر خطدينه لسيدسني

لقدئ على هشنايه آلخنر يني للدلنة لفلسنطينية ،اذلنت يشنك هنمريجي لهنى اصنل

لدية لمداية مع ألم ث لزيرن .1111

أمنار إلنى

انتهاكات في حرية الرأي والتعبير
مننن أه ن ركنندئز لهسنندمح لسيدسنني العهننرف يل ن

آلخننر ينني إيننم ء أريننه ا له ييننر عنننه

يجميننع أشننكد لمهدلننة ،طا ن لهسنندمح لسيدسنني يفهننرا أن يكننان آلخننر لمخهلننف هننا لجننزء
لمكمن للصننارة ،يننل يمكننن أن يسننهقي نظنند سيدسنني مهسنندمح ينني ظ ن ملننداال ك ن طننرف مننن

أطريننه نفنني آلخننر امصنندمرة لقننه ينني له يي نر ،اينندلرة ممنند لملهننه لقننا نين ا لهش نري د  ،ا لهنني
أقرهمند لمؤسسنة لهشنري ية لفلسنطينية لنا لريننة لنرأي ا له يينر ،اخصاصنند قندنان لمطياعنند
ا لنشر لسننة  ،7882لنذي لن ملن قندناني لمطياعند
اقدنان لمطياعد

رقن  3لسننة  ،7833يني قطند ةنزة،

ا لنشر لسنة  ،7821يي للفة لغريية ،2اها لقدنان لذي ي هير يي مدمهه

لثدلثة أن " همدرس لصلدية مممهمد يي هقمي أخيدر ا لم لامد

ا له ليقد

 ،اهسم يني نشنر

لثقديننة ا ل لننا ينني لننمام لق ندنان ينني إطنندر للفنندظ علننى للرينند " ،3اي ننم نلننا سننيع سنننا

صنندم

ل نرئيس لرل ن يدسننر عرينند

علننى لقنندنان أسدسنني ينني  ، 1111/2/18اهننا لقنندنان

لننذي لننمن لريننة له ييننر امنننع لرقديننة علننى اسنندئ
أسدسنني علننى أن "لريننة اسنندئ

إلعننل  ،اهنننب لمنندمة  11مننن لقنندنان

إلعننل لمرئيننة ا لمسننماعة ا لمكهايننة الريننة لطيدعننة ا لنشننر

ا ليث الرية ل دملين ييمد مكفالة" ،كمد ارم يي نفنس لمندمة أيلند " هلظنر لرقدينة علنى اسندئ

 - 1لمجلس لهشري ي لفلسطيني ،7888 ،قرر لمجلس لهشري ي يي جلسهه يهدريخ /http://www.pal-plc.org ،7888/7/1
- 2سن ن م ،ع نندطف ،1113 ،لري ننة لن نرأي ا له يي ننر ل قي نند اآي نند لمس ننهقي  ،مرك ننز ر هلل لمرس نند لق ننا إلنس نندن ،ط ،7ر هلل،
يلسطين ،ب21
3

 -قدنان لمطياعد

ا لنشر ،7882 ،لصدمر يهدريخ 7882/2/12
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العل اال يجاز إنذ رهد أا اقفمد أا مصدمرهمد أا لغدئمد أا يرا لقيام عليمد إال ايقد لقندنان

ايماجب لك قلدئي.1

هيما لنصناب جميلنة الطيفنة امطمئننة  ،الكنن عننم لهطيين كدنن
اأرقد منظمد

اها مد هالله م طيد

النهمنندت لمن ها لننذي ه رلن

النهمدكنند

لقا

إلنسدن لمخهلفة ا لهي هندال

لننه لريننة لنرأي ا له ييننر خننل

ينني هننذ لمجنند إلنني ( )39لدلننة نهمنندت خننل

يلسب هقدرير لميئة لمسهقلة للقا

لما طن يي هلت لفهرة.

ليث شنمم

ل لقند

مللاظنند يسننيب ل ملينند

لهفجيريننة لهنني كدن ن

يي هقريرهد لج

لفهنرة النهقدليننة ليننث يلن لجن

لمرللننة النهقدليننة ،7882-7881

هرا لمرسة أن لي م أمني ا لميمنة لمطلقة ل جمزة أمنية كدن
ينين لسنلطة لفلسنطينية ايصندئ

لممدرسند

مقلقنة،

هي لسنيب لنرئيس

لم درلنة ايخدصنة لمندس اينهح هناهر
لخننط أخلننر اخصاصنند خننل

هنفننذهد م خ ن

عنندمي (  ،)7881 -7882اهننا أمننر لننذي سننيب لرجنند للسننلطة ايننهح لمجنند أكثننر لممدرسننة
للننغاط عليمنند مننن جدنننب للكامننة إلسننرئيلية ،ا لاالينند

لمهلننمة ،إن هنناهر ل لقنند

لرية لرأي ا له يير على ملت خطير اج لمد عرلة للنهمدت من قي
هلهر لقا نين ا لهشري د

لفلسطينية لهني هن الن مد منن قين

ليهلح يشك جلي عم لهر لرأي ا لرأي آلخر ا للريد

الننع

أجمزة أمنينة لهني لن

لمؤسسنة لهشنري ية لفلسنطينية،

ل دمة يي يلسطين.

تبني خطاب إعالمي يوظف الدين
م خن

سننده لخطنندب العلمنني لفلسننطيني عننن قصننم أا مانننه ينني هك نريس لدلننة لننل هسنندمح

لمجهمننع مننن خننل

لخطنندب لننذي يهينننده ينني هغطيننة للننمث ،ايخدصننة لسيدسنني منننه،

ييمرج ننة يسننيطة اس نري ة للدلننة لخطنندب العلمنني لفلسننطيني نجننم عينندر

لهكفيننر ا لهخنناين

ا لننهمج علننى آلخننر لمخهلننف ،اهغلننف هننذه ل ينندر يدللفنندظ علننى لنناطن ا لننمين ا لمصننللة
ا ل ليد اكثير ةيرهد من ل يدر

مخهلفنند القننم ه ن سننهخم
لهلصين اجمد

نقدشه.2

1
2

لننمين يشننك مكثننف مننن كديننة أطننرف ينني هننذ لخطنندب ينني ملدالننة

لنظر من لنقم اال مد يي خدنة لمقمس لذي يجنب عنم الخنهلف م نه أا

 لمرجع لسدي -مركز ر هلل لمرسد

ب71

لهني هلمن رسندلة ا لنمة هني لهلنريا ا لكرهينة لآلخنر كاننه

لقا

إلنسدن ،1111 ،هقرينر لدلنة لهسندمح يني أرلني لسنلطة لفلسنطينية  ،1111ر هلل ،يلسنطين،
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مع هزيم مظدهر أسلمة لسيدسية يشك عد ايخدصة ي نم أن نهيمن

لركند

إلسنل

لمالين ننة ا إلقليمينننة ،لهن نني ل ننمث

خن ننل

ل قن ننمين

لسيدسي لفلسنطينية إلني لنمار لكيينر لنذي يمكنن أن يل ينه لنمين يني هشنكي
لمجهمن ننع لفلسن ننطيني ،منننع مركمن نند للمهغين ننر

لنرأي ل ند م خن

أخينرين ممنند سننده يشننك كييننر ينني ذهنندب لغدلييننة ل ظمننى مننن أيننرم لمجهمننع نلننا مزيننم مننن

لهننمين ،ينني لنناء ةينندب لف ن لللركنند
لمجهم نند

ا ألننزب اعننم هقننميممد لل ناال للمشنندك

ا أيننرم ،1اينني لنناء ةينندب مللنناظ للخطدينند

أخننرا ،نفننرم

لهنني ها جممنند

لركنند

إلسننل

لسيدسن نني لفلسن ننطيني ين نني سن ننهخم ممد للخطن نندب لن ننميني له ين نناي ،ك ن ن م ة للاصن ننا إلن نني أهن ننم يمد
لسيدس ننية ا الجهمدعي ننة ا لثقديي ننة اةيره نند ،ا س ننهطدع
لفلس ننطيني يم نند يي ننه لرك نند

امفرم هن ننه  ،انجل ن ن

لفلسطيني لما لركد

أيل نند أن هج ننر مكان نند

لنظ نند لسيدس نني

( علمدني ننة ،ايس نندرية ) إل نني أن ههين ننى ،ال ننا جزئي نند ه ننذ لخط نندب

أيل ن ن ين نني هثيي ن ن

ل مين ننم من ننن لمفن ننرم

لمينين ننة ين نني لقن نندماس لسيدسن نني

ال ههينى السل يي أيميالاجيهمد للزيية.2

يلدف إلي ذلت أن لخطدب لميني يي لمجهمع لفلسطيني يه هم النه ي شنكد مخهلفنة،
الز ي لننمد يرهكننز علننى قننرء

ألدميننة مجه نزأة هغننذي لكرهيننة ا للقننم ،اهقننم هصننار ةيننر

ا ق يننة ظدلمننة اال نسنندنية ينني قرءهمنند لنني ا لاقنندئع ،اهننا يشننك عنند ينظننر إلنني لمجهمننع نظنرة
سليية يلك أن هذ لمجهمع يني كثينر منن جا نينه يخهلنف منع هنذ لخطندب ،اهنا مجهمنع لند

يجب هم يهه ارمه إلي لصا ب .

1
2

 -لمرجع لسدي  ،ب11

 -عثمدن ،زيدم ،1119 ،مرجع سدي  ،ب711
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المبحث الثالث

واقع قيم التسامح في ضوء انتفاضة األقصى ()6009-6000
عق ننب ن ننمال نهفدل ننة أقص ننى  ، 1111/8/19هف نندء ل مي ننم م ننن لمه نندي ين للشن ن ن
لفلس ننطيني ين ن ن النهفدل ننة س ننهالم جم ننام لكن ن لفلس ننطيني ي نني لن ناء لم رك ننة لمفهال ننة م ننع
اللهل  ،اي ن يرز أاسلا لهي قال ل من لمقندا يلكن لجائمند إلنمندء لصنر يدلشنك
له دقن ننمي امن نند هرهن ننب عليمن نند ،اينن نندء علين ننه سن ننيه لن ننم ث هغيين ننر لقيقن نني ين نني طيي ن ننة ل لقن نند
لفلسننطينية ،اخصاصنند عقننب عمليننة لسننار لننا قي ينني للننفة لغرييننة الصنندر ل نرئيس لرل ن
يدسر عريد ا لذي ريع ش در جميم للمرللة ( على لقمس ريلين شمم ء يندلمليين ) ،ينمال منن
ش در مرللة أاسلا ا لذي هجسم يي ( لمالة على مرمى لجر ).
لكننن لا قننع ل ن يغيننر مننن ذلننت شننيء ي ن زم أمننار قسننداة  ،ازم لدلننة لهننندلر ينني
لمش ننمم لسيدس نني لفلس ننطيني عق ننب رلين ن لن نرئيس لفلس ننطيني يدس ننر عري نند  ،لي ننث هن ن ل ننرب
مقامد لهسدمح من خل السنهقطدب لثنندئي للندم ،ا خنهلف لينرمج ا لنرؤا ،املنداال كن
يصنني ي ني لسنندلة لفلسننطينية إلغنندء أخننر ،ا معنندء صننا يية ل نرأي ا لهكنندره ،اينني إطنندر ذلننت
ه ننمم لمشنندهم لمؤلمننة ا لقدسننية ينني لننذ كرة لفلسننطينية خصاصنند ينني لنناء سهشننرء ظنندهرة
لفلهدن أمني يي لا قع لفلسطيني ،ا لذي هجلى يي ل ميم من لمظدهر .
الفلتان األمني

هندم ظدهرة لفلهدن أمني يي أرلي لسلطة لاطنينة لفلسنطينية ،اهلمينم يني لسننة
لثدنيننة مننن النهفدلننة ل نند  ،1111ليننث ظمننر أنمنندط اسننلاكيد مننن العهننم ء علننى لك ن
لقنندنان ،اأخننذ لقنندنان يدليننم ،اهناع ن صننارهد اه ننمم أسننيديمد ،ك ملينند ةهينند أا ملننداال
ةهيد  ،طدل ما طنين اشخصيد سيدسية أا لزيية أا عدمة ،اعمليد قه ما طنين أسنيدب
مخهلف ننة (ث ري ننة أا مدمي ننة أا عدئلي ننة أا أمني ننة) ،اعملي نند عه ننم ء طدلن ن ي ننا رم نناز لس ننلطة
لقلنندئية ا لملنندمين ،اعملينند خهطنندف لشخصننيد أكدميميننة أا نقدييننة أا إعلميننة أا أجنييننة،
اعملي نند س ننطا مس ننلح عل ننى ي ننا لمل ننل لهجدري ننة ،كم نند ظم ننر أنم نندط م ننن العه ننم ء
لمسللة على ي ا لمؤسسد للكامية ،اي ا لمري ل دمة.1
أوال :مفهوم اإلنفالت األمني

يقصم يندالنفل أمنني ( :مجمنا أعمند ل ننف لهني هقنع م خن لمجهمنع لفلسنطيني،
اينننج عنمنند ألننرر يلقننا لمننا طنين لفلسننطينيين ،اعلننى اجننه لخصنناب لقم ن ينني للينندة
ا لس ننلمة لجس ننمية المدي ننة ممهلك نندهم  ،يرهكيم نند أش ننخدب ينهم ننان إل ننى أجمن نزة لمكلف ننة يإنف نندذ

1

 -لميئة لمسهقلة للقا إلنسدن ،1112 ،هقرير لدلة لفلهدن أمني ال ف سيدمة لقندنان يني أرلني لسنلطة لفلسنطينية ،ر هلل،

يلسطين ،ب2
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لقدنان ،أا يلسيان عليمد ،أا من قي مجماعد مسللة مللية ،كذلت ألنم ث لهني يقنا يمند
ما طنان ،اهنمرج عدمة لمن مسهاا لجرئ ل دمية ،لكن لسلطد لمخهصة همهنع عن لقيد
ي عمنند مننن ش ن نمد منننع اقننا مث ن هننذه لجننرئ  ،أا همهنننع عننن مللقننة مرهكييمنند طا لنندلهم إلننى
ل م لة.)1
ايننذلت يخننرج مننن نطنند هننذ لمفمننا كن أعمنند لمقدامننة لمسننللة لإللننهل  ،لمصنننفة
كنزعنند مسننللة ماليننة ،هنطين عليمنند ألكنند هفدقيننة جنيننف لري ننة يشن ن لمديننة لمننمنيين اق ن
لل ننرب لس نننة  ،7818اهل ننت لج ننرئ ل دمي ننة له نني ي ننه م دلجهم نند م ننن قين ن لجم نند لمخهص ننة،
اينطي عليمد ألكد لقدنان لمللي.
ثانيا :مظاهر الفلتان األمني

إن م ظ ن العهننم ء لهنني اق ن مننن قي ن أشننخدب مكلفننين يإنفنندذ لقنندنان ،أا علننى
أق يي ظ عم قيدمم يماره يي لفظ أمن ا لنظد يي لمندط لهي يكلَّفان يلفنظ أمنن
ا لنظنند ييمنند ،اقننم زم مننن لننمهمد عننم اجننام مللقننة ي ليننة لمرهكينني هننذه أي نند  ،اعننم اجننام
ملدسية لقيقية لم هقنع لمنا طن يهلكني لقندنان ،القنم هجلن مظندهر لنل هسندمح يني لمجهمنع
لفلسطيني خل نهفدلة أقصى اهجل يي لمظدهر لهدلية:2


القتـــل علـــى خلفيـــات مختلفـــة 3:لي ننث هزي ننم
النهفدلة من ( )1112-1111على خلفيد

 -7لقه على خلفية جندئية.

ع ننمم ل نندال

لقهن ن هص نندعميد خ ننل يهن نرة

مخهلفة مث :

 -1لقه على خلفية أمنية.

 -3لقه على خلفية جندئية جهمدعية كدلث ر أا على خلفية مد ي رف يشرف ل دئلة.4


االعتداء على الشخصيات العامة والمؤسسات الرسمية

شننمم لمجهمننع لفلسننطيني خننل هننذه لمرللننة ل ميننم مننن العهننم ء

ل دمة ا لمؤسسد

لرسمية ،القم رصم

 -1لمرجع لسدي  ،ب11-13
 -2لمرجع لسدي  ،ب12
 -3لمرجنع لسنندي  ،ب( :11-12رصنم

لميئننة لندال

لمنظمد

علننى لشخصننيد

للقاقية ل ميم من النهمدكد

لهي اق

لقهن يني أرلنني لسنلطة لاطنيننة لفلسنطينية علننى خلفينة إلنفننل

ايالى لسلح ،ليث اصل إلنى 22لدلنة قهن يني ل ند  ،1113ا  83لدلنة يني ل ند  .1111كمند اصن عنمم لندال
اثّقهمد لميئة منذ يم ية عد  1112الهى 711 ، 1112/71/31لدلنة قهن  .للمزينم نظنر مللن لميئنة يخصناب لندال
خلفيد مه ممة يهدريخ )1112/71/31

،

أمننني

لقهن لهني
لقهن علنى

 -4مركننز لميننزن للقننا النسنندن ،1111 ،سننهمرر اهصنندعم ظنندهرة لفلهنندن المننني امظنندهر ةينندب سننيدمة لقنندنان ،هقريننر ،ة نزة ،
يلسطين ،ب ( :1-2طدر لث ر قدم مجماعة من أ عق يدةهيد ل قيم رجح أيا للينة يني  1111/71/1علنى خلفينة مقهن يننم
ينني ألننما لمظنندهر لمنننممة يدلسننلطة ينني اق ن سنندي  ،إلنندية لننذلت قدم ن مجماعننة مسننللة يدةهينند للننا ء ماسننى عرينند يهنندريخ
 ، 1112/8/1عقب شهيدت مسلح سهمر لسدعد

طايلة يي مليط منزله)
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منمنند قينند مجماعننة مننن طليننة أزهننر يدالعهننم ء علننى رئننيس لجدم ننة ،ي ننم ن لدصننراه م خ ن

مكهيننه ،اعيثننا يممهلكنند

لجدم ننة ،لهجدجنند علننى قيدمننه يدهخنندذ ي ننا لقننرر

إلم ريننة ،اقينند

مجماعننة مسننللة ينني نننديلس يننإةل مقننر لملديظننة ،امقننر لم خليننة ،امكهننب لل نريية لممنيننة،
اذلت لهجدجد على عم قيد لسلطة يدإليفدء يدلهزمدهمد هجده لمجماعد



لمسللة.1

انتهاك حرمة المحاكم واالعتداء على رموز السلطة القضائية
إمهن ننم

لدلن ننة إلنفن ننل

أمنن نني اةين نندب سن ننيدمة لقن نندنان ين نني أرلن نني لسن ننلطة لاطنين ننة

لفلس ننطينية لهش ننم ي ننا رم نناز لس ننلطة لقل نندئية ،اأم نندكن ن ق نندم جلس نند

لمل نندك اي ننا

لملدمين ،كدإلعهم ء على ملكمة صلح ةزة يهدريخ  ،1112/2/1املكمة صلح ر هلل يهندريخ
 ،1112/2/7املكمن ننة صن ننلح نن ننديلس  ،1112/2/1املكمن ننة صن ننلح جنن ننين  ،1112/2/1أمن نند
عل ننى رم نناز لس ننلطة لقل نندئية يل ن ن أيرزه نند م نند ه ننرا ل ننه لندئ ننب ل نند للس ننلطة

العه ننم ء

لفلسننطينية يهنندريخ  ،1112/9/7ليننث ألقي ن
يممينة ةزة  ،ا لهي أللق


قنيلننة يمايننة علننى منزلننه لا قننع ينني لنني لصننيرة

ألرر مان أن يصدب لندئب ،أا أي من أيرم أسرهه ي ذا.2

اختطاف مواطنين وأجانب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
هزينم

لندال

إلخهطنندف خنل

ل نند للندلي ينني منندط

اهلمي ننم ي نني قط نند ةن نزة .يمك ننن هص نننيف ه ننذه لل نندال

لسننلطة لاطنينة لفلسننطينية،

إل ننى ن نناعين اهم نند خهط نندف م ننا طنين

يلسننطينيين ،ا خهطنندف أجدنننب ي ملننان ينني أرلنني لفلسننطينية ،ايلسننب لهقنندرير لصنندمرة عننن
لمؤسسنند

للقاقيننة يننإن م ظن هننذه للنندال

ه ننام أسننيدب ث ريننة امشنندك

جهمدعيننة ،اي لننمد

ي ام أسيدب سيدسية.
مجماعد

أمد ييمد يه ل يدخهطدف الجدنب ،يقم جندء

يني إطندر للنغط علنى لسنلطة منن قين

مسللة لإلينرج عنن م هقلنين لنميمد ،مثن مند لنمث منع خهطندف أجنيينين ي منلن يني

مص ننللة لمي ننده لفلس ننطينية يممين ننة ا قهي نندمه لمخ نني لين نريج ي نني  ،1112/1/71لي ننث ش ننهرط
لخدطفان قيد لسلطة يدإليرج عن قدرب لم ملهجزين لميمد يهممة قهلند سنجن ةنزة لمركنزي

اقهن

ثننين منن لم هقلنين ،اي نم مفدالند

ي م لهجدز م أكثر من عشرين سدعة.3

ينين لسنلطة ا لخندطفين هن خنلء سنيي

لمخطننايين

 -1لميئة لمسهقلة للقا إلنسدن ،1112 ،مرجع سدي  ،ب 11-12
 -2لمرجع لسدي  ،ب19
 - 3لمرك ن ننز لفلسن ن ننطيني للق ن ننا إلنسن ن نندن ،1112 ،يي ن نندن لن ن ننا خهط ن نندف أجدنن ن ننب يه ن نندريخ 1112/1/71لن ن ننا للدمث ن ننة .
/http://www.mezan.org/post/1027
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 غياب مظاهر سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني
ه كل

سيدمة لقدنان يي لاء نهفدلة أقصى ،اسدم

لدلة من لفالى ،ا سهشنر

لدلنة لفلهندن أمنني ،يني مؤشنر ا لح على سهمرر ل ف لسلطة لاطنية لفلسطينية ،اعننم
ق ننمرهمد عل ننى لقي نند يمم نند لف ننظ لنظنند طا نفنندذ لقنندنان ايننرا سننيدمهه ،انننهج هننذ ل ننل ف ع ننن
جملننة مننن ل ا م ن لمهم خلننة ،ا لهنني يخننهلط ييمنند لسيدسنني ا القهصنندمي ا الجهمنندعي ا لثقنديي،1
اهكرس

مظدهر لدلة ةيدب سيدمة لقدنان ا لفلهندن أمنني يني لمجهمنع ،اهنمهار لدلنة أمنن

إلنسدني اأالد لقا

هجليند

إلنسدن ،اييمد ها صل

امظندهر لفلهنندن أمننني ،يننإن ي ننا

أش ننكدلمد ش ننمم نل ننسدر لهي ننرز أش ننكد أخننرا كدالقهه نند ا لما جم نند

لم ننسللة ي ننين لركه نني ي ننهح،

لدل ننة الس ننهقطدب لسيدسنني للنندم ،لهنني شننكل

لركهنند يننهح المنندس قطييمنند

الم نندس .اأس ننمم

لرئيسننين ،ي نني سهش ننرء ه ننذه لظن نندهرة ،اج لم نند ذ

لمجهمع اأاجه ليدهه كدية.2

للم ننة

أي نندم اآث نندر يدلغ ننة لخط ننارة ،ه ننمم

 تداعيات الفلتان األمني على منظومة القيم الفلسطينية
شننكل

هننذه لمظنندهر هننم عيد

ةلننان هننذه لسنننا

خطي نرة اقدسننية ينني لثقديننة لفلسننطينية ،ليننث نم ن

ثقديننة جميننمة ينني لمجهمننع لفلسننطيني هنني "ثقديننة لفلهنندن أمننني" ،اهننذه

لثقدية أقرب مد هكان إلى شري ة لغدب ،اكدن

أيرز سمدهمد على لنلا لهدلي:

3

 -7نهشن ندرهد عل ننى اج ننه لخص نناب ي ننين لش ننيدب ا لفهي ننة ،ل ننذين ههج نندذيم لنزع نند
ا لفصدئلية لمقيهة ،ليث نخرط آلالف منم يدلف ن لنمن لمجماعند

أا أذر ل سننكرية للفصنندئ  ،اشننكلا عمنندم ميليشننيد
خل ما ق م م خ هلت لهشكيل

ل نندئل

ل ش نندئرية

لمسنللة لمللينة،

ا ل شنندئر ،اأصننيلا مننن

ههملكم مشدعر قاة انفاذ هل م يا

لقدنان ،اينا

أي مسنندءلة مننن قين أي جمننة ،سننا ء لممرسننة أا لجدم ننة أا لهننى ل دئلننة ،اينند
إلى لهشكيل

1

 -مركز لميزن للقا

ينني

نهمنندؤه

لمسللة لجماية لمدنم عنم ما جمة أية مشكلة مممد كدن ناعمد.

إلنسدن ،1112،ةدية ليندم اقدنان لغدب ،ةزة ،يلسطين  ،ريط ليكهراني

http://www.mezan.org/site_ar/resource_center/mezan_publications/detail.php?id=162
 - 2مركز لميزن للقا إلنسدن ،1111،هقرير خدب لفلهدن أمني يها ص هصدعمه ،ب2-2
 - 3شنندهين ،لس نن ،1112 ،ظنندهرة  -لفلهنندن أمننني -ينني يلس ننطين :لجننذار ،لهجلينند ا لنهنندئج "  ،ماقننع للننا ر لمهمننمن ،ل ننمم
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83472 ،7122

405

ظدهرة " لفلهدن أمني" جنيل منه طل مهنا كل مشناه لمفندهي ا لقني  ،نمند اهرعنر يني

 -1أنهج

ظ " لفلهدن أمني" اثقديهه لسام ء ،اسيطر عليه قي لخلب لذ هي على لسدب لقي
لاطنية لجم ية .

 -3يقم ن لما طن اللهرمه للقدنان ارجدله ،ا النهشدر لمخيف للسلح لذي أصيح يي مهنندا
لجميع ،ا رهفد لدال

لث ر ل ندئلي لمهزينمة لهني لصنم

مئند

أرا ح خنل

لسننا

لمدلية.
االقامة الجبرية أحد أوجه الال تسامح السياسي
مهدز هذه لمرللة يا لم من ه أشكد

لل هسدمح لسيدسي ،ا لذي هجسم منن خنل

يرا مد عنرف يدإلقدمنة لجيرينة ،علنى لنشنطدء لسيدسنيين ،اكندن أينرزه لشنيخ لمنم يدسنين
لننزعي لرالنني للركننة لمقدامننة إلسننلمية لمنندس ،اعيننم ل زيننز لرنهيسنني ا ل ميننم مننن قي ندم

لركنة لمنندس ا لجمندم السننلمي ،اذلنت ينني ملدالنة مننن لسنلطة لنننز لنذرئع مننن إسنرئي عقننب
كن ن عملي ننة سهش ننمدمية هق ننا يم نند لل ننركهين م خن ن

أرا لملهل ننة ،لهن نى ال هق ننا يدةهي نندلم أا
أمنين ننة ين ننين

عهقن نندلم  ،امن ننن جمن ننة أخن ننرا هين ننرز لل ن نرأي ل ن نند إلسن ننرئيلي لهزممن نند يدالهفدقين نند

لطريين.1

عسكرة االنتفاضة وفوضى السالح في األراضي الفلسطينية
ل من

نجل ن

إسننرئي ينني عسننكرة نهفدلننة أقصننى ،اجننر لفصنندئ

لفلسننطينية إلنني س ندلة

ل سننكري ،اذلننت لطنني صننفلة لهفننداا ايننرا للننا ألدميننة علننى لجدنننب لفلسننطيني،

اهذ مد أما إلي مد يد

مندلي ااظدئف ا هجدهد

ي رف يدلسندلة لفلسنطينية يفالنى لسنلح ،ا هخنذ لسنلح لفلسنطيني
عميمة ،كدن يني مقنممهمد ه زينز لقنمرة لذ هينة لمنذ لفصني  ،أا ذ ت،

اهقايهننه ميننم نيد ،عيننر هلايلننه يدسننهخم

لفصنني أا ذ ت ،يهطنناير قمره نه ،2اينند

لسننلح ،طا لنندية لننى ذلننت ،يقننم ل ين

ا لننلد ينني للدلننة لفلسننطينية عننم قننمرة لسننلطة علننى

لنيط يالننى لسننلح ،لننذي ل ننب مار ينني لدلنة لصننر
ينني لمشننمم لفلسننطيني مظنندهر لميليشننيد
جر ل سف سه رلد
ّ

لقنناة لندريننة لمننذ

لننم خلي يننين لقنناا لفلسننطينية ،اسنندم

ا سننه را لسننلح لهنني يننمأهمد لركننة يننهح ،3ا لهنني

ممدثلنة منن قناا سيدسنية أخنرا ،الن ه نم لسنلطة النمهد لهني هلهكنر

 - 1لجزيرة ن  ،1117 ،يرا القدمة لجيرية على لشيخ ألمم يدسينhttp://www.aljazeera.net/news ،
 - 2شن ن ننييب ،سن ن ننميح ،1172 ،عسن ن ننكرة النهفدلن ن ننة ايالن ن ننى لسن ن ننلح ،جرين ن ننمة أين ن نند الليكهرانين ن ننة يهن ن نندريخ  ،1/8ر هلل ،يلسن ن ننطين
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=cae4f2y13296882Ycae4f2#sthash.m7HHDac6.dpuf
3

 -عاا هلل ،ليمر ،1171 ،النهفدلة ا للصدم لمر ،هلدلف لسل لفلسطيني ،ر هلل ،يلسطين  ،ب22
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ل ن ننف مم نند أمي ي نني ل مي ننم م ننن ألي نندن إل نني هاظيف ننه ي نني خمم ننة مص نندلح شخص ننية الس ننديد

هنظيمينة لننيقة علننى لسنندب لقلنية أكيننر ينني ما جمننة اللنهل  ،ليننث سننهخم هننذ لسننلح
ينني هرايننع لمننا طنين اخطفمن اممدرسننة لجننرئ ا لهنني كدنن
لهنظيمد

ينني كثيننر مننن اللينندن هننه يسننلح

ا لسلطة،1ايرا سرار أن ةيندب لقيندمة( لزعدمنة لقندمرة ) علنى إصنم ر قنرر سيدسني

لما جمة ظدهرة لسلح اعسنكرة لمجهمنع ،خدصنة عقنب رلين

لنرئيس عريند

لنذي هنرت يرةند

سيدسنيد اقيدمينند هندئل ينني لسندلة لفلسننطينية ،يغيدينه ألننمث يرةند ينني لمشنمم لفلسننطيني ،كانننه
كندن صنندنع لنظند لسيدسنني لفلسنطيني اقدئننمه ،اقدسننمه لمشنهرت ،ا لمقننرر لرئيسني ينني قلننديده
السننهرهيجية ا لمصننيرية ...إلنندية ل ننم اجننام سننيدمة يلسننطينية إقليميننة ميدش نرة علننى أي مننن

لهجم ند

لهنني ه ننيش ييمند لفلسننطينيان ،ايفهقننم لنظند لسيدسنني إلننى مؤسسند

ايدلهدلي يدلسلطة همدرس صلليد
إلسرئيلية ل ما نية.2

ملمامة ،ي ههآك هذه لصلليد

مكهملننة لسنندمة،

همريجيد هي ند للسيدسند

ظاهرة االستزالم في الحالة الفلسطينية
ه هيننر ظنندهرة السننهزال ةيننر جميننمة ينني لهنندريخ لفلسننطيني ،يمنني ظنندهرة ريق ن
لثار ا لميد

رلين

م ظن

لهي قند يمند لشن ب لفلسنطيني مننذ النهنم ب ،الكنمند ينرز يشنك كيينر عقنب

لنرئيس لفلسننطيني يدسننر عرينند  ،اهسننهنم هننذه لظنندهرة إلنني م ننديير ال عقلنيننة كدلقريننة

ا لنسب ا النهمدء لقيلي ا لمندطقي ،نطلقد من لدلة لهي ية ا الهكدلية لصدلب لماقع لقيندمي،
أمنية ا لفصدئلية ،يي لسلطة خل هلت لفهرة يني يسنط قناهم

ليث جهمم ل ميم من لقيدم

يشك أا ي خر يممف همرير مشراعم لشخصي ،على لسدب لمشنرا لناطني  ،ا سنهنما يني

ذلت إلي هكاين مليشنيد

مسنللة ههينع لمن اهخنم هاجمندهم  ،ا عهمنم

لفلسنطينية علنى ميننمأ هيندم

هنذه لظندهرة يني للدلنة

المهيندز يننين طنريين اهنا منند عنزز لشنللية ا لفئايننة م خن

لاطنية  ،اأصيح لاالء للشخب مان لهر لمرج يد

للركننة

ممند ينهح لهطندا علنى رمناز اطنينة،3

اهنني ظنندهرة عننزز مننن النهمنندء لجمنناي علننى لسنندب النهمنندء لنناطني ،اممنند سننده ينني هننذه

 - 1لهقدرير لسناية للميئة لمسهقلة للقا
هلل ،يلسطين

النسندن ،1112-1111لنا سناء سنهخم

لسنلح خنل

لفهنرة منن  ،1112-1111ر

 - 2سرار ،عيم لندصر ،1112 ،ما جمة ل ننف المدينة لسنل أهلني ...إشنكدلية لا قنع لسيدسني لفلسنطيني ،ماقنع جدم نة ييرزين ،
home.birzeit.edu/cds/arabic/news/other/2006/paper4.doc
 - 3لنج ن ن ن ن ن نندر ،رم ن ن ن ن ن ننزي ، 1171 ،الس ن ن ن ن ن ننهزال ي ن ن ن ن ن نني للرك ن ن ن ن ن ننة لاطني ن ن ن ن ن ننة لم ن ن ن ن ن نندذ اعل ن ن ن ن ن ننى م ن ن ن ن ن نندذ  ،ماق ن ن ن ن ن ننع م ن ن ن ن ن ننم الليكهران ن ن ن ن ن نني
http://www.amad.ps/ar/Details/15401
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لظدهرة ه مم لفلسفة أمنية ،ليث لك جمدز يلسفهه لخدصة ،اه مم لمسئالين ييمند ،ممند أما

إلى أن يهلا ك جمدز أمني إلى إقطدعية للمسئالين ييه،
اي هير هذ لنا من ل لقد

1

مندقا همدمد لقني لما طننة لهني ه همنمهد ثقدينة لهسندمح

كمرهكز أسدسي من مرهكز ه ميممد كثقدية أصيلة يدلمجهمع لفلسطيني.
استحقاقات انتخابية رغم حالة الفلتان

على لرة من سيطرة لدلة لفلهدن أمني على أرلي لسلطة لفلسنطينية ،إال أن ذلنت
لميمقرطي ن ننة ي ن ننمأ

ل ن ن ن يمننن ننع منن ننن إجن ن ننرء جملنن ننة منن ننن السنن ننهلقدقد

 ،1112 /7/8اهلهن نند لمرللن ننة أالن ننى من ننن نهخدين نند
ا لمرلل ننة لثدني ننة ي نني  ،21112 /2/2ثن ن ج نندء

 ،31112/7/12اهنني جملننة مننن السننهلقدقد
الهفد أاسلا ،اكدن

لمل

لميئن نند

نهخدي نند

لهنني كدن ن

يدنهخدي ن نند

لرئدسنن ننة ي ن ن ني

لمللي ننة ين نني ،1111/71/13

لمجل ننس لهشن نري ي لفلس ننطيني ي نني

مؤجلننة منننذ نمديننة لمرللننة النهقدليننة

هممف لهجميم شرعية لنظد لسيدسي لفلسطيني يي كدية جنيدهه .

إال أن هذه النهخديد

ا لهي لظي

يإشدمة من قي جميع لمرقيين لنزههمد اشفدييهمد،4

يي طيدهمد يذار النقسد لفلسطيني اللقد ،اممم

لطرين لنه ،لكانمند جندء

يني لناء

ليديية لمرللة لهي عدصرهمد ا خهلف ليرمج يين لقاا لمؤثرة يني لمشنمم لفلسنطيني ،ايني
لاء ظراف قهصدمية ا جهمدعية اأمنية قدسية للغدية.5

أه منن ذلنت كلنه أنمند عنزز منن لخطندب العلمني للزيني لنذي يقنا علنى هشنايه
آلخننر ،المل ن

م منند أقسننى ل ينندر هجننده آلخننر لفلسننطيني ا عهل ن

لهخاين ا لهكفينر ،اقنم شندع

الخر ،يمرج

يي لقدماس لسيدسي مفرم

يي طيدهممد همدمد

1
2

يني للدلنة لفلسنطينية مفنرم

لمشننمم لفلسننطيني لغننة

لمنذ لخطندب هلمن صنار هشنايه

( لشي ة ،لهيدر لخيدني) 6اهمد مفرمهدن هلملن

خطيرة ،مممهد لسفح لم لفلسطيني اللقد.

 سرار ،عيم لندصر ،1112،مرجع سدي -لجنن ن ن ن ن ن ن ن ننة النهخدين ن ن ن ن ن ن ن نند لمركزين ن ن ن ن ن ن ن ننة ، 1172 ،ألن ن ن ن ن ن ن ن ننم ث نهخديين ن ن ن ن ن ن ن ننة سن ن ن ن ن ن ن ن ننديقة ين ن ن ن ن ن ن ن نني يلسن ن ن ن ن ن ن ن ننطين ،ماقن ن ن ن ن ن ن ن ننع ليكهرانن ن ن ن ن ن ن ن نني

https://www.elections.ps/ar/tabid/579/language/en-US/Default.aspx
 - 3لجنة النهخديد لمركزية ،1172 ،لمرجع لسدي
 - 4لميئننة لمس ننهقلة للقننا النس نندن ،1112 ،ل ننا النهخدينند ي نني يلس ننطين  ،1112 -1112سلسننلة هق نندرير خدص ننة  ،11ر هلل،
يلسطين
 - 5عثمدن ،زيدم ،1171 ،العنل الل اينة ا لخطندب لنمماي يني يلسنطين ،مركنز ر هلل لمرسند
ب 772
6

 -رجع لهصريلد

لصلفية على إلذ عد

للزيية ( القصى ا لشيدب ) 1112
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لقنا

إلنسندن ،ر هلل ،يلسنطين،

المبحث الرابع

واقع التسامح عقب االنتخابات التشريعية ()6099 -6009
ه ننام جننذار لننل هسنندمح لسيدسنني ينني هننذه لمرللننة مننن هنندريخ لش ن ب لفلسننطيني إلنني
لللظد

لهي أعقي

ياز لركة لمدس يي النهخديد

لهشري ية لهي أجري

يي كندنان لثندني

( يننندير )  ،1112كنندن ذلننت عنننممد شن ر لركننة لمنندس ين ن لركننة يننهح ه من إلسننقدط لكامننة
لكامة لالمة لاطنية لهي هشكل

لمدس ،اقم يشل

يي أعقدب هفند مكنة علنى رأب لصنم

يين للركهين ال هفلح هذه للكامة يي إلم ث أي هغيير على لدلة لهسدمح يين لطريين ،ممند

أما إلي لماث لما جمة ل سكرية يينممند يني لنصنف أا منن شنمر لزينرن /يانينا ،1111
يي قطد ةزة  ،اسيطرة لركة لمدس يدلقاة لمسللة على لقطد يشك كدم .
يي أعقدب لما جمة ل سنكرية سنهمر لركنة لمندس يني مللقنة قندمة اكنا مر امؤينمي

لركننة يننهح ينني قطنند ة نزة ا لمؤسسنند
لخطا

لهدي ننة لمنند ،مننن جمهمنند قدم ن

لركننة يننهح يدهخنندذ نفننس

يي للفة لغريية ،ليث قند عندصنرهد يني ليننه يسلسنلة منن أعمند

قنندمة اكننا مر لركننة لمنندس ا لمؤسسنند
اجر أعمد خطف اقه

نهقدمية ،جر

النهقدمينة لنم

لهدي ننة لمنند ،أا لملسنناية عليمنند ،أا علننى عندصننرهد،
لسنيطرة عليمند يني اقن

اللن عننممد أخنذ

أجمنزة

أمنية لفلسطينية يي للفة لغريية على عدهقمد مسؤالية مللقة عندصر لمدس ا عهقدلم .

مظاهر الال تسامح السياسي
خطاب التعصب
ينني قننرءة للخطنندب لسيدسنني لننذي سنندم للدلننة لفلسننطينية منننذ هلننت لللظننة الهننى أن
نللظ أن لسمة أيرز يي خطدب طريي لصر يقم نه للمالاعية ،ا هسدمه يدله مي ا لهكرر
لجدهزة ،ا ألكد لمسيقة ،علنى لنرة منن مخنا لطنريين يني لنا ر عمينمة

طا يرم لهصنيفد
للمصنندللة يجمننام مصنرية هنندرة ،اقطريننة أخننرا  ،إال أن هننذ لخطنندب لن يهغيننر ايقننى سنندئم ينني
للدلة لفلسطينية.
ليننث لم ن
لللظة عيدر

لخطنندب لسيدسنني لفلسننطيني علننى مننم ر سنننا

النقسنند لمسننهمرة لهننى

لهخاين ا لهكفير هجده أخنر ،ا سنه را هنند نمناذجين للخطندب لسيدسني هجنده

أخننر لفلسننطيني يالننح إلنني أي مننما اص ن مسننهاا لخطنندب لسيدسنني لفلسننطيني مننن لننل

هسدمح لسيدسي.
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ةدليد مد هصف لمدس سنا ء علنى ماق مند لرسنمي أا منن خنل ألنم ندطقيمند خطديند

لنرئيس لفلسننطيني ملمننام عينندس ي نمنند ( يئايننة لننيقة اةيننر اطنيننة اال يلين ين ن هكننان خطدينند
ل نرئيس لسننلطة !" ،أا خطنندب هلريل نني لننم لش ن ب لفلسننطيني يل ننرا علننى لمنندس اعل ننى
سهمرر للصدر على لش ب لفلسطيني يي قطد ةزة لصدمم  ،امث هذ لخطدب يج

من

عيدس لمنهمية االيهه ،ي ايؤكم أن عيدس ال يمهلت أهلية ليكان رئيسد للسلطة) ،1يني لمقدين

يكنننان رم ين ننهح علن ننى مث ن ن هن ننذ لمجن ننا م ن نن خن ننل ما ق من نند ا لنن نندطقين يدسن ننممد ،ي ن ن ن( لش ن ن ب
لفلسطيني يريا للسن ل سنكري للركنة لمندس اال يقين يدسنهمرره يامند ا لنم ي نم أن هلالن

لمدس إلي مجرم عصدية لليهزز ا لسرقة اعصدية أنفد  ،اأن مد يصرلان ينه قندمة لمندس ال

يمثن أي قيمننة سيدسننية أا أخلقيننة ،أا اطنيننة ،أا إسننلمية ،ينني لمجهمننع لفلسننطيني لم دصننر،

الن ننيس ه ن نؤالء إال عصن نندية سن ننام ء ،من ننن قطن نند

ا أخل ).2

لطن ننر يهي ن ن أر من نننم لش ن ن ب ا لن نناطن ا السن ننل

مفردات الخطاب السياسي الفلسطيني
عهلن ن

مف ننرم

لخط نندب لسيدس نني لفلس ننطيني م ننن ك ننل طري نني النقس نند كدي ننة أش ننكد
لمدلية ،اهني مفنرم

الهمد ا لهخاين ا لهكفير على مم ر لسنا

ه نام للظمنار إلني لسنطح

عقننب كن خننلف أا ماقننف اهسننهخم لسننب لمصننللة للزييننة الننيس لمصننللة لاطنيننة ،اييمنند

يلي أيرز لمصطللد
مفرم

لسيدسية يي لخطدب لسيدسي لمي كل من لطريين.3

لخطدب لسيدسي لما لركة يهح

لقهلة النقليين
عصديد

لمدس

لخطدب لسيدسي لما لركة لمدس

مفرم

لهيدر لخيدني
رجدال

م يهان

لشي ة

جمزة لهنسي

لظلميان

سلطة لمقدط ة

أمني لخيدنية

ميلشيد

لقاة لهنفيذية

لرئيس لمنهمية االيهه

ميلشيد

الجر للمسداية

ل يدسيان

 - 1لمركنز العلمنني لفلسنطيني ،1119 ،لقنندء منع سننمدعي رلنا ن  ، 1119/77/71ارجننع كدينة ه ليقنند
ا لما قع على خطديد لرئيس .
 - 2هلفزيان يلسطين ،1119 ،هصريلد ألمم عيم لرلمن لندط لرسمي يدس يهح يهدريخ 1119/77/73
3

 -هذ لجما من عم م ليدلث ي م مرج ة عمة ييدند

رسمية لك من لطريين .
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لمندس علننى الذ عنند

توظيف الدين للحد من الحريات العامة
يي سيد

لخلط مند ينين لنمين ا لسيدسنة قدمن

ي نني لل ننم م ننن للري نند

للكامنة لمقدلنة يني ةنزة يهاظينف لنمين
أي ننرم لي ننث أطلقن ن

ل دم ننة ا له ننمخ ي نني خصاص ننيد

ازرة أاق نندف

ا لشننئان لمينيننة ينني للكامننة لمقدلننة يهنندريخ  1118/2/71لملننة " ن ن للفلننيلة " ،اقنند علننى

جريننا لاكي ن

لمسنندعم أن لننازرة عكف ن

أخلقية يي قطد ةزة .1ا لهي شمل
طدليد

علننى هنظنني هننذه للملننة نظننر لهفشنني لمظنندهر لغيننر
للفليلة ملدالة يرا لزي لشرعي على

أيلد لملة ن

لمم رس لثدناية يي لقطد  ،اذلت مع يمء ل د لمرسي .1171-1118

خطاب منبري تكفيري
يشننك

لخطنندب لمنيننري لمنننهج ينني لمسنندجم جننزء هدمنند مننن لخطنندب العلمنني ،اهننا

خطدب مؤثر العهيدر كثيرة أهممد أنه يلمن يني نظنر عدمنة لنندس ،أا جممنار لمنؤمنين قنمر
من لقم سة ،ايدلهندلي يمصنم قيهه اأثنره كيينرن لنما قطدعند

ا سن ة منن لنندس ،االسنيمد ل دمنة،

ا النلرف يي هذ لخطندب يم ننى خرجنه منن اظيفهنه لرالدنينة ا لمينينة ليلهنة نلنا لهسنييس

ا السهخم

ا سننهخم

لسيدسي ،من ش نه أن يهسنيب يني إثندرة جنا منن لهمينيج ا لهلنريا ال هلمنم عقينده،

لخطنندب لمنيننري مننن قين لركهنني يننهح المنندس كنندن ماجننام  ،الكنننه شننهم لننراة ي ننم

النقسد اخلله اأخذ ينميع نجا مسدلد

أي م من الخهلف ايدهجده لهكفير اهذ أخطر مد يي

أم ننر ،2الق ننم هن ن ل من ن من ننذ النقس نند عل ننى هاظي ننف لمس نندجم ا لخط ننب لمنيري ننة ك ل ننم أما

لصننر

لسيدسنني لمغلننف يغننلف لننمين ،ليننث هخننذ

أعمنند يننر هلل خطننا

للكامننة لمقدلننة يغ نزة ،الكامننة هس نيير

جنندمة يدهجننده ي نرا هيمنهمنند اسننيطرهمد علننى لمسنندجم ،يهننم ء يهغييننر

ي ا لخطيدء مرار يفرا ما ليع لخطب ،اليس نهمدء يدلسيطرة على لمسدجم.3
ركائز الخطاب السياسي (المقدس والشيطان )
ينني ل نندمة يننمار للننميث ينني لمجهم نند

لش نرقية عننن ثلثننة هدياهنند

يلظننر القهننرب

منمد ،اهي لمين ا لسيدسة ا لجنس ،اييما أن عل لمدس سهنم لمذه للقيقة ،اج ن منن هنذه
ل ندصننر ثا ين

لننه ،ا رهكننز عليمنند ينني هننرايج لفكنرة ،ا لرؤيننة لخدصننة يدللركننة ،اهلننت لمهصننلة

يملدريننة خصنناممد ا لننرم علننيم اهقننميمم يصننارة سننليية سننام ء اقييلننة عنننم  ..ا سننهندم لننذلت

1
2
3

 لشيكة ل ريية للهسدمح  ،1171مرجع سدي  ،ب 111-112عثمدن ،زيدم ،1119 ،مرجع سدي  ،ب23 -لشيكة ل ريية للهسدمح ،1171 ،مرجع سدي  ،ب119

434

يننإن مالننا لننميني لمقننمس شننك ركينزة أسدسننية ينني هقننمي صننارة عننن لننذ  ،كدنن

ينني ل نندمة

هقديلمنند صننارة قييلننة عننن آلخننر لننذي ينهمننت منند هننا مقننمس( مخننا لمسنندجم يدألذيننة ،همزي ن
لمصنندلف ،قهن

أئمننة ا لشننياح اهن يهم رسننان كهنندب هلل ينني لملننرب ،ا لمصنندلف لمخلننية

يممدء لشمم ء  ...اةيرهد).

اهكذ يإن إلعل لهديع للركة لمدس ،قم اظف اعلى نطد ا سع لهدياهند
اجدء

م ظ نصاصه لهلم ا لمة من ثلث قلديد إن ل هكن جمي مد اهي:

1

لثلثنة:

أوال :همنند آلخننر لخص ن يهننمنيس مسننجم أا همزي ن مصننلف أا عهقنند شننيخ أا إمنند اص ناال
السهخم مث هذه لهم عيد

ا لصفد  ،كدلقا ي ن عهقد يلن هن منن علنى مقرينة منن مسنجم

كذ  ،ا السهنهدج أن ذلت ملي على مرقية لمسدجم.
ثانيــا :جننرا سننهخم

لم نرأة كرميننف لهننديا لجنننس ،اه ن ريننط ذلننت يدلثقديننة لملديظننة لمجهم ننند،

لي ننث ي ننرز للج نناء يص ننارة ا سن ن ة لمسن ن لة العه ننم ء عل ننى لنس نندء أا له ننرا لم ننن أا ش ننهممن

اص ناال للقننا ي نننه ه ن يهلنند مصننلى جدم ننة لنجنندح يينمنند كدن ن

لفهينند

سهرلة ممد ينطاي على هلميح يريا هذ لسلات لمهجداز ل خل

ينني لدلننة سننهرخدء أا

لملديظة.

ثالثا :يي لمالا لسيدسي لاطني يإنه كدن ينه هلنخي أنند لاطنينة اهقنزي نهمندء آلخنر (
لخص ) ا لط ن ياطنيهه اهخاينه.
خطاب مصطلحات فلسطيني جديد
لهرمي يي لخطدب العلمي لفلسطيني لذي أةر نفسه يدلي م لطدئفي اكنرس جملنة
من لمفدهي لغريية عن لثقدينة لفلسنطينية ،عينر عننه لكدهنب أسندمة ل يسنة يني مقند ي ننا ن (
لقنندماس لفلسننطيني لجميننم مصننطللد

هنيننذ لميمقرطيننة اه نندن

أزمة سيدسية مسه صية ،ليث يرا ي ن لصر

له صننب) ،ن كدسنند

ثقدييننة

لسيدسي لم مي يين لفصيلين أسدسيين يي

يلسننطين ،قننم ال يكننان سنناا هرجمننة لهغيننر جذريننة ينني أيكنندر ا لننرؤا ،ا لا جمننة لهنني ه كننس
نلننمر ينني أنمنندط لهللين ا لهفكيننر ا ل لقننة ينندآلخر ،مجننرم رصننم لنني ا لمصننطللد

لهنني يده ن

ا ألفنندظ

شنندئ ة يننين لسيدسننيين ،كمنند يننين لكهنندب ا لصننلدييين ،هظمننر ن لقنندماس يهغيننر،

ا ألفدظ ل لمدنية يي يلسنطين ينمأ

هسنهيم ين خرا هثينر لنذعر ،اهنا قندماس يهيننده لمسنؤالان

يي قمة لمر اصاال إلى لقا عم لش يية ،ك ذلت يهرين منع لني يندلرأي لمخندلف يصن لنم

1

 -عثمدن ،زيدم ،1119 ،مرجع سدي  ،ب21
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هكمنني أيننا ه ،ي يممنند يريننم آلخننر ،ه ن هنني لسيدسننة لهنني هصنننع ثقديننة لننندس اذهنينندهم أ أن
ل كس ها لصليح1؟

لثقديية لمد يجري علنى لسندلة لسيدسنية لفلسنطينية ،ينم كن شنيء ممكنند،

الن كدسد

لطدئفية ،لهي هظمر أا منرة علنى أقن يني هندريخ يلسنطين لم دصنر ،هني

ال هكن لمهديد

لملمح لالينم ،يندأطرف لمهصندرعة ،أخنذ

هلني يندلرأي آلخنر ،يشنك ةينر مسنيا أيلند،

ااجننم ذلننت هرجمهننه يدالعهننم ء علننى صننلدييين ااسنندئ إعننل  ،مننن جمنند

مجمالة ،الكنمد م راية للجميع ،اجدء
يلسنطينية للقننا

شخصيد

هاصننف م ئمنند ي نمنند

هذه العهم ء  ،لمن سهمم ف علني الدم منن قين

لهلفزيانينة ل ريينة ،يقنم اصنف ألنم لسيدسنيين لم نرايين ،لجزينرة

ي نمد قندة إلخا ن لمسلمين ،اقل من ش نمد ،ال يفا يرصة للني منمد.2
اشننك

ااجم

هلقهمنند مننن ألننم لننندطقين يدس ن لركننة يننهح،

اسنندئ إعننل ملليننة ،مننن همميننم

لركة لمدس ذلت يرصة للني ممد أسمهه ( لفكر لظلمي) ،لذي كمد قدل ( يد

لننما ي ننا لمهلننمثين إلعلميننين املنندالهم ل م ن علننى هكمنني أيننا ه اكي ن
اص

ي نن

أمر يم إلى لم لهمميم يدهخدذ إجرء

لننمي) ،الج ن

لم اسدئ

للرينند  ،لهننى

إلعل اي قا  :إن ل هكن م ي

للركننة ينني خل ن لصننر مننع لركننة يننهح ،إلننى لمجننا علننى لقينندمي

لفهلننداي عننز ألمننم ،ا هممهننه ي نننه (أسنندء إلننى لننذ

اطدلي

يسام

يملدسيهه.3

إللميننة) ينني يرننندمج يثهننه قننندة لمننندر،

محاولة نفي اآلخر
سن ن
سننهخمم

كله نند لل ننركهين ،لنف نني ك ننل منمم نند آلخ ننر عل ننى ل ننم س ننا ء ،يف نني لل ننفة لغريي ننة
لركننة يننهح أجم نزة أمنيننة لهنني ههشننك ينني م ظممنند مننن كا مرهنند لمللقننة عندصننر

لمنندس اهلننيي

لخننند علننيم  ،يلننل عننن قمننع أي نشنندط يقامننان يننه ،اينني قطنند ةنزة ي لن

لركة لمدس لشيء نفسه مسهخممة الجمزة أمنية لللكامنة لمقدلنة ،اقدمن

1

 -ل يسننة  ،أسنندمة ، 1111 ،لقنندماس لفلسننطيني لجميننم مصننطللد

3

 -ل يسة ،أسدمة ،1111 ،مرجع سدي

هنيننذ لميمقرطيننة اه نندن

للركهندن ي عمند

له صننب  ،جريننمة لشننر أاسننط ،

ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننمم  ، 71187أري ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندء ، 1111/7/73
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10261&article=404159#.Vxqz7dQrLIU
 - 2عثمدن ،زيدم ، 1119 ،مرجع سدي 81-98 ،
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لسننلمية ينني لمندسننيد

مشننديمة كدالعهقنند ا له ننذيب امنننع لمسننير

أجمزة العل لهدي ة للطرف آلخر.1

لاطنيننة لكيننرا ،ا ةننل

رفض اآلخر المنتمي للمرجعية الفكرية نفسها
ينني إطنندر هيمنننة لركننة لمنندس علننى لخطنندب لننميني ينني يلسننطين اقيدم همنند للمشننرا

مع من لدا لهشكيت يمرج هيمد السنلمية أا

السلمي يي أرلي لفلسطينية ،يلقم ه دط

ريننا سيدسنندهمد ينندللك  ،ينندلريا لمطل ن االلقهننه ااص نل

لمسننللة،

أمننار لننم الشننهيدكد

لينندرزة لهنني أرم

اهُ هيننر لدمثننة مسننجم يننن هيميننة ينني ممينننة ريننح ا لننمة مننن لرسنندئ
لمندس هاصنيلمد لآلخنر منن لمرج ينة لفكرينة ذ همند ،لنين أعلنن لشنيخ عينم للطينف ماسنى يني
ممينننة ريننح جننناب لقطنند
ا شننهيك

لركننة

إقدمننة إمدرهننه مننن لمسننجم  ، 1118 /9/72يلدصنرهه ينني لمسننجم

مننع لم هصننمين ينني م خلننه ،أمننر لننذي أما إلننى مقه ن عيننم للطيننف ماسننى اخدلننم

يند  ،اأري ة اعشرين شخصد ،االلق

لمدس من يقي منم اي لم هرب لى سيندء.2

االقصاء الوظيفي ( الفصل التعسفي )
ينمرج مالا القصندء ا اللنل

لناظيفي يني إطندر للقنا

كل للكامهين إلي سهخم سيدسة القصدء ا إللنل

لركهنني لمنندس ايننهح ،ليننث سننهخمم

لمقدلننة ينني قطنند ة نزة سلسننلة مننن لقننرر

لم درلننة لمنند ،اينني لاق ن

لننذي ل ي ن

القهصندمية ،إال أن لجناء

لناظيفي علنى خلفينة لصنر

لنم ئر ينين

لكامننة هسننيير أعمنند ينني للننفة لغرييننة ا للكامننة
له سننفية لننم لمنناظفين ل منناميين لمنهمننين للجمننة

ييننه أجم نزة أمننن لفلسننطينية مار ينني يص ن عشننر

لمناظفين لملسننايين علنى لركننة لمندس ،هخننذ

للكامننة لمقدلنة عننمة قنرر يفصن منناظفين

ملسننايين علننى لركننة يننهح ،ااقننع لماظفننان ينني للننفة ا لقطنند لننلديد للصننر
للركهين. 3

لننم ئر يننين

قطع رواتب الموظفين
قط
1

مهننم

آثنندر النقسنند لسيدسنني لفلسننطيني لسننليية لهطنند منناظفي لقطنند

را هيم منن قين

 -مركز ر هلل لمرسد

لقا

للكامنة لفلسنطينية يني ر هلل يلجنة لهنزمم يقنرر

إلنسدن،1119 ،لدلة للريد

ل دمنة القنا

إلنسندن يني منندط

ل نند لننذين

للكامنة لمقدلنة

لسنلطة لاطنينة لفلسنطينية لفهنرة

من 1119/1/7إلي  ، 1119/71/37لهقرير لثدني ،ر هلل  ،يلسطين ،ب32-71
 - 2عز  ،مدجم ،1173 ،لسلفية يي يلسطين " لخلفيد  ،لا قع ،اليد  ،هقرير ،مركز لجزيرة للمرسد  ،لمالة ،قطر ،ب1-2
 - 3مرك ننز ر هلل لمرسن نند لق ننا إلنسن نندن ،1111 ،لدل ننة لهسن نندمح ي نني أرلن نني لس ننلطة لفلسن ننطينية ،ر هلل ،يلس ننطين لفه ن نرة من ننن
 ، 1111/71/37-1111/7/7ب 22
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ينني قطنند ة نزة ايننمأ

لمشننكلة ي ننم سننيطرة لركننة لمنندس علننى لقطنند  ،عنننممد يننمأ

هيسننير أعمنند ينني ر هلل يقطننع را هننب مئنند

لكامننة

لمنناظفين شننمريد ،السننيمد مننن ازرهنني لصننلة

ا له لي  ،ايدلغدلب يإن أسيدب لكدمنة ارء هذه لسيدسة هي لدلة النقسد لسيدسي للدم لهي
ه صف يدلمجهمع ا لنظد لسيدسي لفلسطيني يرمهه.1

استشراء النزاعات بين الكتل الطالبية
ن كس لصر يين لركهي يهح المدس على ل لقة يين لذرعين لطلييين لللركهين
ايخدصننة ينني م خ ن

لجدم نند

لطلييننة إلنني هرجننع مسنندلد

لفلسننطينية ،يلقننم أما ذلننت لصننر

لهسنندمح يننين لكهن

األقننى ظللننه علننى للركننة

لطلييننة لمخهلفننة ايخدصننة يننين كهلننة لشننييية

لطليي ننة لهدي ننة للرك ننة ي ننهح ا لكهل ننة الس ننلمية لهدي ننة للرك ننة لم نندس ،اه ننا م نند مي ننع إم ر

لجدم ند

يني قطنند ةنزة لاقنف أنشننطة للمنمجينة ينم خلمد ،اعننم إجنرء النهخديند

علننى مننم ر لسنننا

لسننديقة مننن عمننر النقسنند اهننا منند لننر عننمة أجينند م خ ن

ممدرسة لقاقم لميمقرطية.2

لطلييننة

لجدم ننة مننن

االعتقال واالعتداء على خلفية االنتماء السياسي
مننن مظنندهر لننل هسنندمح لسيدسنني لهنني سننهمر خننل هننذه لمرللننة ،هينندم

العهقنند

لسيدسنني ين ندء علننى لخلفيننة النهمنندء لسيدسنني ،ليننث مدرسننهد كلهنند للكامهنندن ينني ة نزة ار هلل
العهقد

لسيدسي ك لم مظدهر نفي أخنر اعنم العهنرف ينه كشنريت ،امنن خنل هصنريلد

رسمية عميمة هغلف هذه العهقدال
قي ن

للكننامهين ي ن ن هننندت عهقنندال

يغلف " جر – جنلة " أا مد شديه  ،اال يه العهرف من
علننى خلفيننة سيدسننية ،القننم اص ن

خلفية النهمدء لسيدسي لم لهسيب يدلايدة.3

العهقنند

لسيدسنني علننى

منع دخول الصحف
من مظدهر لل هسدمح لسيدسي أيلد ا لهني هجلن

يشنك ا لنح يني لا قنع لفلسنطيني

منع مخا لصلف لفلسطينية ( أيد  ،ا لليندة ،ا لقنمس) منن مخنا قطند ةنزة ،ايدلمقدين مننع
صليفهي لرسدلة ايلسنطين منن مخنا للنفة لغريينة  ،ا لنذي كندن ينه هيرينره علنى أننه هصنرف

 - 1مرك ننز ر هلل لمرس نند لق ننا إلنس نندن ،1111 ،لدل ننة لهس نندمح ي نني أرل نني لس ننلطة لفلس ننطينية ،ر هلل ،يلس ننطين ،لفهن نرة م ننن
 ،1111/71/37-1111/1/7ب 21-22
 - 2مركز ر هلل لمرسد لقا إلنسدن ، 1111،لمرجع لسدي  ،ب92
3

 -لشيكة ل ريية للهسدمح ،1171 ،مرجع سدي  ،ب117
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يرمي اليس قرر سيدسي ،1الكنه سهمر ذلت لهى هفد
 ،21171اهذ لمنع طا هنذه لسننا
ثمدني سنا

لشدطئ امخل

لصلف يي  1نيسدن

ي هينر قمنع للرينة لنرأي ا له يينر لنذي سندم علنى منم ر

للنقسد .

انتهاك الحق في التجمع السلمي
من مظدهر لل هسدمح لسيدسي يي منندط

لسنلطة لفلسنطينية له نمي علنى للن يني

لمنظمنند

للقاقيننة ينني يلسننطين خننل هننذه لفهنرة،

لهجمع لسلمي لذي زم ايشك مللاظ عقب النقسد لسيدسي يين طريي لناطن ،طا ن ملدالنة
نفنني آلخننر امصنندمرة لقاقننه لمكفالننة ينني لقنندنان أسدسنني لفلسننطيني ال هيشننر إال يدلمزيننم مننن

مظنندهر له صننب ا النغننل  ،القننم رصننم

ل ميم من مظدهر النهمدت لمنذ للن يني إطندر لدلنة لهنندلر لسيدسني مند ينين طريني النقسند

يمن ن

لمسننير يشننك مهينندم لك ن طننرف ينني أمنندكن لطننرف آلخننر يمنند اللهفنندال

ينذكرا النطلقننة سننا ء لفنهح ينني قطنند ةنزة ،أا للمندس ينني للننفة لغريينة ،ااصن
لم اأم للرت لشنيديي لمطدلنب يإنمندء النقسند يني  ،1177/3/ 72ا لهني ا جمن

لسننناية

أمننر إلنني
يندلقمع منن

كل لطريين يي ةزة ا للفة اياسدئ مخهلفة ،ممد ألنفي لدلنة منن الليندط ا لين س ا له صنب
أكثر م خ

لمجهمع لفلسطيني. 3

انتهاك الحق في تشكيل النقابات واالتحادات والجمعيات  ،أو االعتداء عليها
ا الهلدم

مهن ن نندز يه ن ن نرة النقسن ن نند لمنظن ن ننارة من ن ننن  1171-1111يدنهمدكن ن نند
ا لنقديد

ةزة ،اقم ه رل
قي ن قننا
لجم يد

امؤسسند

يل ن ن ن

لجم ين ن نند

لمجهمنع لمنمني لفلسنطيني يني كن منن للنفة لغريينة اقطند

مجماعة من هذه لمؤسسد

إلي إلةل أا لسيطرة أا العهم ء ،سا ء منن

أمننن أا مننن قي ن مجمننالين ،اهننا منند يشننك مسدسنند ينننب لمنندمة أالننى مننن قنندنان

لخيرية ا لميئد

أهلية رق ( )7لسنة  1111لهي هنب علنى " :للفلسنطينيين للن

يني ممدرسنة لنشنندط الجهمندعي ا لثقننديي ا لممنني ا ل لمنني يلرينة يمند ينني ذلنت للن يني هشننكي
اهسيير لجم يد

أهلية ايقد ألكد هذ لقدنان".4

 - 1اكدلن ننة م ن نند ،1111 ،هص ن نريح لسن ننن أين ننا لشن ننيش اكي ن ن ازرة العن ننل يدللكامن ننة لمقدلن ننة لن ننا قن ننرر منن ننع لصن ننلف ،يهن نندريخ
http://maannews.net/Content.aspx?id=72301 1111/1/37
2
3
4

 لرأي لفلسطينية ،1171 ،هقرير لا مخا لصلفhttp://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=121253 ، لميئة لمسهقلة للقا إلنسدن ، 1171-1112،لهقدرير لسناية لا لدلة لقا إلنسدن لفلسطيني ،ر هلل ،يلسطين -لمجلن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننس لهش ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نري ي لفلسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطيني ،1111 ،قن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندنان لجم ين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند لخيرين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ا لميئن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند أهلين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة،

https://www.bal.ps/law/ngo_law.pdf
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تراجع الثقافة الوطنية الجامعة أمام الثقافة الحزبية
أمد مشمم السهقطدب لثندئي للدم مد يين لفصدئ

لفلسطينية  ،كدن

لثقدية لاطنينة

هسج هرجع مللاظ أمند ثقدينة للركنة أا لفصني اقاهنه علنى أرا ا لهني سندم

يقناة عقنب

النقسد  ،اأصيح أي ثقدية أخرا هيلث عن النهشدر اليم أن هخلع لهلت لثقدية لفصندئلية أا

للنرة اصنندليمد سننيا جمدن ننندر لهلننمي
هننند رلنندهد كنني هننرا لنننار ا هنهشننر ،طا ال يننإن لثقديننة ُ
للكن لمؤكنم
لمسيطر يدلقاة  ،ايكان ُ
ا لغلب لذي سهمي كفهه يدله كيم لصدلح ثقدية لفصي ُ

على هلت لثقدية يدلاأم جمدر نمدر ،1يسدم
لرأي ،امل

ا لهنا م خ

لثقدية للزيية لقدئمنة علنى ملكينة للقيقنة اصنا يية

يي أهان نرجسيهمد هلغي آلخر يي لسدلة لفلسنطينية ،اهشناه كن م ندني له نمم

لمجهمع ،ي ايمكن لقا ي نمد أي لثقدية للزيية لدال

اال هز هنميط لمجهمنع

اي رؤيهمد اليميالاجية لمن إيمدنمد ي قلية لقطيع لا جب سيطرهمد على عق
هسري

لمجهمع.2

يي أهان ذلت للثقدية لاطنية لفلسطينية قي طدرئة ههنندقا منع مفندهي لهسندمح

لسيدسي ا الجهمدعي ا لاطني  ،اههلخب يني هيمننة يكنرة لخنلب لنذ هي لهني هسنام لمجهمنع

لفلسننطيني علننى خننهلف مشنندريه علننى يك نرة اقنني لخننلب لجم نني ا لهنني هسننهمعي نصننمدر
لجميننع ينني ياهقننة ا لننمة مننن أج ن هننمف اطننني كييننر ،يدسننهيمل

هلننت لثقديننة يفك نرة أننند لهنني

سننيطر علننى لمجهمننع ايخدصننة يننين لشننيدب  . .لننذين يهقننما لمفمننا لهلننلية ينني ظن ا قننع

مشاه ه إيسدمه لصدلح لذ
يده

لدال

ا آلند كدن كدس لقيقي لغيدب ثقدية لهسدمح اقينا الخنر  ،لينث

الةهرب لاطني عدلية يين صفاف لمنا طنين نهيجنة لممدرسند

للزيينة ،اسنيدمة

ثقدية لفصي على لسدب لاطن ،لذين يهقما لمفمنا لهلنلية يني ظن ا قنع مشناه هن إيسندمه
لصدلح لذ

ا آلند.3

العنف يضرب استقرار المجتمع وتماسكه
ن ك ننس ةي نندب لدل ننة لهس نندمح لسيدس نني ي نني لمجهم ننع لفلس ننطيني عل ننى يني ننة لمجهم ننع

لفلسننطيني اثقديهننه يليننث ألننلى ل نننف لمجهم نني خننل هننذه لفه نرة ا لننمة مننن أه ن سننلييد
لمجهمننع اينند

1

ل نننف لميننني علننى رؤيننة سيدسننية ممننمم السننهقرر أسننر اهمدسننكمد ليننث أينندم

 -طير ،سدمي ،1172 ،لثقدية لاطنية هنلسر اهخسر أمد ثقدية النقسد http://www.amad.ps/ar/Details/63122 ،

 - 2يرقداي ،ألمم ،1173 ،يي نقذ ثقدينة أجاينة ،مجلنة هسندمح ،ل نمم ،12مركنز ر هلل لمرسند
ب722
 - 3أيا ركية طل  ،1172 ،لشيدب ا لخلب لفرمي ،جريمة للد  ،مركز هطاير العل لهدي ة لجدم ة ييرزي 1172/71/17 ،
لقنا

http://www.hal.birzeit.edu
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إلنسندن ،ر هلل ،يلسنطين،

مرسننة أجرهنند مركننز ام لامنند

لمنرأة لفلسنطينية يغنزة لننا مننما هن ثر ل دئلننة لفلسننطينية يلنند

النقسنند لننم خلي ،أينندم أن لنسننية أكيننر مننن أسننر لفلسننطينية ينني قطنند ة نزة ه ن ثر يشننك

ا لننح يلدلننة النقسنند لهنني نهج ن

عننن لصننر يننين لركهنني يننهح المنندس ،اأينندم % 91.2مننن

أي ننرم ل ين ننة أن ع نندئلهم ق ننم هن ن ثر يم ننذ لص ننر ا النقس نند ي نني ل ننين أي نندم  % 91ين ن ن ل نند
النقسنند ا لصننر

لننم خلي لفلسننطيني هسننيي

 % 87.17ي نمنند اصننل

هذه النقسدمد

إلننى لننم سننهخم

إلى قطع لصل

ل دئلية.1

ينني لننماث مشنندك عدئليننة م خ ن أسننره  ،اأينندم

ل نننف أا لهمميننم يننه اينني كثيننر مننن ألينندن أم

اهفين ننم هقن نندرير صن نندمرة عن ننن لملن نندك لشن ننرعية لفلسن ننطينية ،عن ننن رهفن نند نسن ننية لطن ننل

خصاص نند ي نني قط نند ةن نزة ،اين ن ن م ننن ي ننين أس ننيدب رهف نند ه ننذه لنس ننية لخلي نند
لزاجين ،أا يين ألم لزاجين اأسرة آلخر.

2

ايمرج ننة يسننيطة لمؤشننر جملننة مننن النهمدكنند

لهسدمح من عممه خل

لفهر

للزيي ننة ي ننين

لهنني يمكننن عهيدرهنند مقامنند
لجما لهدلي:

لثلثة نجم مد يلي من خل

جدول توضيحي لحالة التسامح خالل مراحل الفترة المنظورة في الدراسة

لاجننام

3

4999-4991

0222-0222

انتفاضة األقصى

عقب االنتخابات الثانية

12

231

7221

له سفي

3312

3337

9813

العهقد على خلفية سيدسية

137

711

1121

لرية لرأي ا له يير

39

71

373

لرية لفكر ا ل قيمة ا النهمدء لسيدسي

38

1

78

لل يي لهجمع لسلمي

9

7

781

عم لهر لكد لقلدء

13

71

232

نوع االنتهاك
لما خدرج لقدنان ( لل يي لليدة)
العهقد

مرحلة أسلو

0241-0227

يهلننح مننن لجننما لسنندي أن عمليننة لهننمرج ينني نمينندر مؤشننر

لفلسننطينية قننم يننمأ له سننيس لمنند مننن خننل ملننداال
1

لهسنندمح ينني للدلننة

لميمنننة ا لسننيطرة علننى لسننلطة لفلسننطينية

 -ليطنيجن ن ن ن نني ،عين ن ن ن نندم ،1171 ،النقسن ن ن ن نند لفلسن ن ن ن ننطيني ه ن ن ن ن ن هن ن ن ن ننا نقسن ن ن ن نند سيدسن ن ن ن نني أ جهمن ن ن ن نندعي  ،ماقن ن ن ن ننع منين ن ن ن ننر للرين ن ن ن ننة،

http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/1528
 - 2جريمة لليدة لجميمة ،1171 ،ل مم ،2738يهدريخ  ،1171/1/17ب2
 - 3لجما من عم م ليدلث  ،سهندم على لهقدرير لسناية للميئة لمسهقلة للقا
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النسدن خل

لفهرة من 1171-7881

لندشننئة ،اينني إطنندر خننهلف ليننرمج املننداال

لممدرسنند

معنندء صننا يية ل نرأي ،املكيننة للقيقننة جنندء

كلمنند لهصننب ينني خدنننة ا لننمة اهنني لهننمهار ينني مجنند

ا للقننا اخدصننة

للرينند

لسيدسية منمد ،اعليه يمكن سهخلب لنهدئج لهدلية.


إن ةي نندب الس ننهرهيجية ا لرؤي ننة لاطني ننة ي نني له دم ن م ننع ممدرس نند

اسيدس نند

الل ننهل ،

ا له دم م مد يمنندارة اهكهينت يني لناء منا زين قناا أعند كثينر منن قنمرة لنظند لسيدسني
لفلسطيني على يندء منظامة قدنانية هلم يي طيدهمد يذار ه زيز اهمكين ثقدية لهسدمح.


لي

لغة لخطدب لسيدسي لمسهخممة يين مكاند

لنظد لسيدسي لفلسنطيني ،ايخدصنة

يين لركهي ينهح المندس مار خطينر يني اأم ثقدينة لهسندمح ،كانمند قدمن

علنى أسندس نفني

آلخر ا لهلريا علينه  ،اهنا مند يقنام لمزينم منن لنل هسندمح لسيدسني ،امزينم منن ملدالنة

قصنندء لم درلننة ،اهممننيش مارهنند ،ا له ننمي علننى لقمنند ينني ل م ن ا لهنظنني ينني للننفة
لغريية اقطد ةزة على لم سا ء.


قيد يئد

من أاسدط لسيدسية ارجد

لمين يهاظيف لنمين يني لخطندب لسيدسني لخممنة

مصدلح شخصية أا يئاينة أا لزيينة لنيقة ،ممند سنده ي من يني لنرب ينينة لهسندمح يني
لمجهمع لفلسطيني.



ل ن يلم ن

لخطنندب لننميني ،ايخدصننة أصننالي منننه أي قننمر مننن لهسنندمح مننع الهجدهنند

اليميالاجية أخرا اخدصة ةير لمينية  ،ي


إلسننرف ينني سننهخم

لقنناة لننم أعمنند

عهيرهد أشم خطارة من ةيرهد على لمين.

اللهجنندج لسننلمي ،أصننيل

سننلاكد يامينند أجم نزة

أمن اها مد يؤمي إلي ه مي ثقدية ل نف.
لن نناظيفي ،اقطن ننع لرا هن ننب من ننن قي ن ن طرين نني لنن ننز



سن ننهخم أسن نندليب إلقصن نندء ا إللن ننل

سهخم مد سيدسيد يمد يه درا مع أيسط لقا

إلنسدن.



لن ن هس ننل لس ننلطة لقل نندئية م ننن آث نندر لص ننر

لمس ننلح ي ننين لركه نني ي ننهح الم نندس ،ين ن إن

لصر على لسلطة مسمد يشك ميدشر ،اجرا ه طي عملمد ،ا ةهصدب صلليدهمد ،إن

ظدهرة كمذه شكل

ييئة صدللة لكن منن هنرام لنه نفسنه أخنذ لقندنان يينمه أن يلجن لنذلت،

كمن نند أن ةين نندب لمرج ين نند

لقدنانين ننة ذ

الخهصن نندب ين نني لفص ن ن يدلنزعن نند  ،طا ظمن نندر

للقننا ا للك ن يمنند ،يننميع لمهخدصننمين لليلننث عننن اسنندئ خنندرج إطنندر مؤسسننة لقلنندء

لهلصي لقاقمد ،اها سلات يميع لمجهمع للجاء لل نف ،اه مي ثقدية لل هسدمح.
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لمهسندر لنذي أصندب لخطندب العلمني ا لسيدسني لفلسنطيني لنذي ينم خطديند

إن لخل

منقسمد امسهقطيد ايئايد اهلريليد ،يكمن يي لقيقة أنه لن يكنن أصنل خطندب مالنم ،طا ن
كنندن ينني للظننة منند يإنننه ل ن يرقننى لمسننهاا لهالننم ،ايخدصننة إن شننهرطد

ها يقي عقلني هصندللي (ال سنيمد منن قين
ل من

نهنندج خطنندب

ألنزب) ههطلنب أسدسند لها ين علنى ملنمم

لكفنندح اهدلينند منظامننة لقنني لهنني هشننك

لنناطني لفلسننطيني ا سننهرهيجيدهه اأشننكد

لملمان لف لي لل قم الجهمدعي.


لمرسنة عننن خلن خطينر أصنندب لخطندب العلمنني لفلسننطيني اهنا لخلن ينني

لقنم كشننف

اظيفهه اماره لهننايري ا لم ريني ،اهنا خلن لن يكنن الينم لللظنة ،ين
يطد

لمؤسسة العلمية ا لسيدسد

لمطلقة له ،اكشف

العلمية اعلقهمد يدلسيدسني لهني هقنا علنى لهي ينة

عنن عقن لثقدينة لسيدسنية لهني هنريا آلخنر ا لشنركة م نه اال هلهنر

ل قننم الجهمنندعي لننذي يشننك

يمخهلف يئدهه.


لننندظ لللرينند

ل دمننة ا للقننا

لممنيننة ا لسيدسننية للمجهمننع

أن لخطنندب العلمنني للزينني لننذي أنننهج خننل هصنندعم لخلينند
لفلسننطينية قننم هجننداز ك ن

لصننر

ا لصننم مد

لم خليننة

لخطنناط للمننرء ا لملنندذير ا لملرمنند  ،اقننم نغمننس ينني ال ن

لننم ئر ،ال ن يهننرمم ينني سننهخم

لخلينند

ن كدسند لخلن ينيناي

لننم اجثننث للننلديد اييننا

ل ينندمة ،لهن جيج ننندر

ا يقدئمنند ملهميننة عيننر لهميننيج ل نندطفي لل ن أري ل نند  ،اه ليننب طننرف علننى آلخننر

املدالهه لظمار يصارة ليريء أا لنظيف.


أاة

لخطدب لسيدسي يي لهطرف ا الهمد اشيطنة آلخر اهكفيره ،اشك ندينمة للعهنم ء

على للريد

م ه م دم له .

ل دمة ا رهدب لندس ،ا مهدز يلي
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أين إلني لنم عهيندر كن مندال يهطندي

خالصة الفصل
إن جملة لهلاال

لسيدسية لهي عصف

يدلا قع لفلسطيني ،مان أن هكان هنندت رؤينة

يلسطينية مهف عليمد النا يدللنم أمننى  ،ايني لناء هنندز لمصندلح  ،ا لينرمج للزيينة لقدئمنة
على نظرة يئاية هسهنم لفكرة صا يية لرأي ا لطرح  ،قم هفدعل
 ،) 1171اهمرج

ي نني للقن ن

يه لهى اصل

لفهرة لمنظارة ( -7881

خل

إلي ن م يي لهسدمح لسيدسي مد يين لفدعلين لسيدسيين

لفلس ننطيني  ،اه ننا م نند ن ك ننس ي ننماره عل ننى لمجهم ننع لفلس ننطيني يمخهل ننف جنيده ننه ،

الرب ي من ينينة السنهقرر لمجهم ني ا لهمدسنت أهلني لمرجنة يدهن

هي لم يدر أسدس يي شيكة ل لقد

الجهمدعينة  ،ين ايمكنن لقنا أن هنندت لدلنة منن لنل

م يدريننة هلننرب ي م ن ينني ينننى لمجهمننع لفلسننطيني  ،مننن خننل
لهل ننميد

ييمند لهصننيفد

للزيينة

له نني ها ج ننه لمجهم ننع ا لقل ننية لفلس ننطينية  ،ين ن ا للقنن

سننه لء لنظ نرة لذ هيننة لكديننة
لسيدس نني لفلس ننطيني يرمه ننه

أصيح مرهان يهلت لل م يدرية يي له دم مع كدية لقلديد لهي ها جمه  ،اأن لسيب أسدس
ا لكدمن ارء هنذه للدلنة منن لهينه لفلسنطيني علنى لمسنهاا لسيدسني مرج مند هنا ةيندب لثقدينة

لهسدمح ا للا ر لمينني علنى لهننا ا له ممينة اهلقنح أيكندر مند ينين لمخهلفنين منن أجن أنهندج

لالة لقيقة ه كس هاجمد
عدن

لجميع مان قصندء أا هممنيش لطنرف علنى لسندب أخنر  ،اهنا مند

منه للدلة لفلسطينية خل
ي ننم أن أثين ن

لمرل

لثلثة مالا لمرسة ،

له نندريخ أن ال الش ننية الل ننهل

لص ننمياني اجيراه ننه س ننهطد أن يلغ نني

لشن ب لفلسننطيني أا يلن ف نهمدئنه لاطنننه ،الكننن اصنا لالننع لفلسننطيني إلنى لننم لهفكننت

ساف ين كس علنى لدلنة النهمندء هنذه ،ايخدصنة أن لمؤشنر هؤكنم أن نسنية لمجنرة هني نسنية
عدلين ننة اسن نناف هن ننزم م إذ يقن نني لالن ننع علن ننى لدلن ننه ،ا سن ننهمر نشن ننطدر ل ق ن ن
الجهمندعي ،اس ُنيمز اطنن أمند سيدسند
لسيدسنني يننين قطينني لنظنند  :يننهح المنندس ،كن ذلننت ين هي ينني ظن

لسيدسن نني ا لينن نندء

يدشنلة اعصنياية جهمدعينة قدهلنة يلنل عنن النقسنند

الن ف لهشننكيل

ايدقي هشكيل

نلسنندر ليسنندر لفلسننطيني،

لسيدسننية أخننرا ،اأخيننر لننمار للن يف اةيننر لمننؤثر للمنظمنند

أهليننة

لمجهمع لممني لفلسطيني ،اعلينه ال منرء ا للدلنة هنذه أن لينيهنين الجهمدعينة

ا لسيدسية ه يش لدلة ههرء اخا ء ،اأن كل لينيهين يي لدلة هفكت مسهمر يلل عن هآكلممد.
يذلت يكان هذ لفص قم أجدب عن لهسدؤ لخدب يهم عيد
لمنظارة على قي اثقدية لهسدمح يي يلسطين.
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لهلناال

لسيدسنية خنل

لفهنرة

نتائج الدراسة


أن لهسنندمح هننا اليننم لهجريننة إلنسنندنية لطايلننة الننيس مننرمه إلنني ثقديننة مان ةيرهنند أا
للنندرة مان سننا هد ،اأن لهجريننة إلنسنندنية ينني هطننار اهننرك مسننهمر يليننث هفلنني ينني
نمدية لمطدف إلي ك مد من ش نه إعلء قي النسدنية ا نهصدر لخير على لشر مممد

سنندم أا هجيننر ،اعليننه يننإن لخننط إلنسنندني مننن عمننر ليش نرية يؤكننم يمنند ال يننم مجنند

للشت ،أن لظل ا لقمر ال يمكن أن يسهمر ،اأن لسيدمة يقط هي لقني النسندنية لفطرينة
لهي يطر هلل النسدن عليمد اهي لملية ا لهسدمح اليس لصر ا لهندلر.



شك ةيدب السهرهيجية ا لرؤية لاطنية يي له دم مع ممدرسد

اسيدسد

اللهل ،

ا له دمن ن م م نند يمن نندارة اهكهي ننت ي نني ل نناء م ننا زين ق نناا أع نند كثي ننر م ننن ق ننمرة لنظ نند

لسيدسنني لفلسننطيني علننى يننندء منظامننة قدنانيننة هلمن ينني طيدهمنند يننذار ه زيننز اهمكننين

ثقدية لهسدمح.



ةي نندب رؤي ننة يلس ننطينية مهفن ن عليم نند ال ننا يدلل ننم أمن ننى ،اي نني ل نناء هن نندز لمص نندلح،
ا ليننرمج للزييننة لقدئمننة علننى نظ نرة يئايننة هسننهنم لفك نرة صننا يية ل نرأي ا لطننرح أم
ن ننم ي نني لهس نندمح لسيدس نني ي نني يلس ننطين ،ا س نندهم

اظف

ييمد كدية أما

إلعلء لقي لاطنية على لسدب لمصدلح لفئاينة لهني سندم

لمشمم لفلسطيني.

لهنشننئة للزييننة ا لخطنندب العلمنني سننده ي نني يننندء صننار نمطيننة سننليية عننن آلخ ننر

لفلسنطيني ،ا لهنني ن كسن

يننمارهد علنى لمجهمننع لفلسنطيني يمخهلننف جنيدهنه ،النري

ي من ينيننة السننهقرر لمجهم نني ا لهمدسننت أهلني لمرجننة يدهن
هي لم يدر أسدس يي شيكة ل لقد



ل ننم خلي،

لهممير لذ هية للمجهمع لفلسطيني ،مان أن هكان هندت مرج ة

نقمية أا اقفة مع لذ



ي نني هن ن جيج لص ننر

إلنني

لممدرس ن نند

ا الج ن ننرء

الجهمدعية.

إلس ن ننرئيلية ه ن ننمي

ييمنند لهصنننيفد

للزييننة

إل ن نني ل ن ننرب يني ن ننة لمجهم ن ننع لفلس ن ننطيني

امنظامهننه لقيميننة مسننهممية لاجننام لفلسننطيني يلننم ذ هننه مننن خننل هصننمير إللينندط

ا لي س للك


أجنم

لفلسطيني عير زر لخلف اه جيجه يين أشقدء.

ا لهمخل

لخدرجية ل ي

مار مؤثر علنى مسنهاا طيي نة لصنر

إلسننرئيلي مننن ندليننة  ،اعلننى مسننهاا ل لقنند

لفلسننطينية لم خليننة مننن ندليننة أخننرا ،

ممد أما إليرز لهندقا لثدناي أمد لهندقا لرئيسي مع اللهل .
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لفلسنطيني



ي ن نندني لخطن نندب العلمن نني لفلسن ننطيني من ننن خل ن ن خطين ننر ين نني اظيفهن ننه اماره لهنن ننايري
ا لم رينني ،اهننا خل ن ل ن يكننن اليننم لللظننة ،ي ن
العلمية ا لسيدسد

اكشننف

ن كدسنند لخل ن ينينناي يطنند

لمؤسسننة

العلمية اعلقهمد يدلسيدسي لهي هقنا علنى لهي ينة لمطلقنة لنه،

عننن عق ن لثقديننة لسيدسننية لهنني ه نريا آلخ نر ا لشننركة م ننه اال هلهننر ل قننم

الجهم نندعي ل ننذي يش ننك

ل دم ننة ا للق ننا

لن نندظ لللري نند

لممني ننة ا لسيدس ننية للمجهم ننع

يمخهلف يئدهه.


ثقديننة أننند اصننا يية لنرأي ،ا لهكنندر لقننرر لفلسننطيني هنني ألننم أخطننر منند يمننمم لنسننيج
لفلسطيني ،ليث اظف

كدية أما

هننندت مرج ننة نقميننة أا اقفننة مننع لننذ
لفئاية لهي سدم

لهممير لذ هية للمجهمع لفلسنطيني ،مان أن هكنان

لمشمم لفلسطيني.

إلعننلء لقنني لاطنيننة علننى لسنندب لمصنندلح
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التوصيات


عندمة صننيدةة ل قننم الجهمنندعي ينني يلسننطين علنى أسننس لما طنننة ا لمسنندا ة يننين جميننع
لفكريننة ا لسيدسننية أسننس لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني ،عيننر لننا ر شنندم يننين

لمكاننند

كديننة لهينندر ينني لمجهمننع ،يمننمف لاصننا إلنني خلصنند

هشننك

لمرج يننة للننرارية

للنظد لسيدسي لميمقرطي ،لذي ي زز اي م قي لهسدمح يي لمجهمع لفلسطيني.



لن ننرارة هين ن نني رؤين ننة اطني ن ننة جدم ن ننة ،همكن ننن لمجهم ن ننع لفلس ن ننطيني من ننن لاق ن نناف أم ن نند
لممدرسنند

إلسننرئيلية لرميننة للننرب ينيننة لمجهمننع ا سننهقرره ،عيننر قسننمة

ا الجننرء

لصف لاطني ،ممد يسهمعي النمة لكن

من لهالنم ا لها ين

لناطني ،ا له كينم علنى أن لهنندقا لنرئيس منع اللنهل اسيدسندهه

أاال اأخير.


لفلسنطيني يني ما جمنة هنذ السنهمم ف يمزينم

ينيغنني ل م ن علننى اقننف لخطنندب لمنننهج لزيينند يدعهينندره ألننم عندصننر ه ن جيج لصننر

طا ذكدئه يدعهيدره خطديد يئايد يلل أكير للرر يدلمشرا لاطني ايثقدية اقي لهسدمح،
اذلننت مننن خننل هاليننم رأي عنند شن يي ااطننني امجهم نني مننندها لكن مننن ينننهج هكننذ

خط نندب ،اه زي ننز لخط نندب ل نناطني لمال نناعي لمال ننم ل قلن نني لهن ننايري م ننن خ ننل
ئهليد



مجهم ية مسدنمة ام عمة مدميد ام نايد اثقدييد للهاجمد
له صنب للزيني ،اأشنكد

لقلدء على جميع أشكد

لالماية.

لهلنريا لنم لمخهلنف سيدسنيد،

عير إعدمة هاجيه لخطدب العلمي لفلسطيني ،ا سهثمدره يشك أمث  ،لهنمية رأي عند

مل نندم للنزع نند

لمهش ننممة أي نند ك نندن ناعم نند  ،م ننن خ ننل إش نندعة لغ ننة لل ننا ر ،ا لقي ننا

لشرا يدل م

لجدم ،للقلدء على مظدهر ل نف ا لل هسدمح على لمسنهايين لرسنمي

يدالخهلف.



ا لشن يي ،اهنذ يهطلنب ملدرينة أسنيدب لهني أنهجن
جهمدعية ،أا ثقديية .



هلنت لمظندهر لسيدسنية كدنن

،أا

الننع سننهرهيجية اطنيننة لنشننر لثقديننة لميمقرطيننة ا له مميننة لسيدسننية ا لثقدييننة لهلقي ن

لهسدمح ا لقيا يدآلخر لسيدسي  ،ا لثقنديي  ،ا الجهمندعي  ،منن خنل هطناير منندهج
له لي ايخدصة يي لمرل



هاسيع هدمش للريد

أسدسية.

ل دمة ايي مقممهمد لل يي الخهلف الرينة له يينر ا لنرأي،

ا لل يي لهنظي لنقديي ا لهجمع لسلمي ا له ممية لسيدسية  ،لذ اليم من هرجمنة ذلنت

علن ننى لمسن ننهاا لقن نندناني ا لهش ن نري ي  ،اعلن ننى مسن ننهاا هطيي ن ن
لقدنانية .
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لنصن نناب ا لهش ن نري د

المراجع

الكتب المقدسة


لقرن لكري

الموسوعات


لكيدلي ،عيم لاهدب ،7892 ،لماساعة لسيدسية ،لمؤسسة ل ريينة للمرسند



لماساعة لفلسطينيةhttp://www.palestinapedia.net ،1112 ،



سن ننيلز ،ميفين ننم  ،7829،لماسن نناعة لمالين ننة لل لن ننا الجهمدعين ننة ،هرجمن ننة مجماعن ننة من ننن



منظار ،ملمم مكر  ،1171 ،لسدن ل رب ،ج ،1ط ،7م ر صدمر ،ييرا

ط3

ا لنشنر،

ليدلثين ،لمركز لقامي للهرجمة ،ج ،2لقدهرة ،مصر




لرزي ،ملمم ،7892 ،مخهدر لصلدح ،مكهية ليندن ،ج ،7ييرا  ،ليندن

م لاف ،لايس ،1171 ،لمنجم يي أعل ا للغة ،لمطي ة لكدثاليكية ،ط ،78ييرا

رسائل الدكتوراه والماجستير

لفلسطينية يي ه زيز قني لهسندمح لنما طليهمند



لمزين  ،ملمم  ،1118،مار لجدم د



عنناا ،لسننني ،اعيننم ل زيننز ،ملمننم ،1171 ،مرجننة له صننب لننما طليننة لجدم نند

من اجمة نظره  ،رسدلة مدجسهير ةير منشارة ،جدم ة أزهر ،ةزة  ،يلسطين
لفلسننطينية ا لسننام نية  :مرسننة عيننر ثقدييننة مقدرنننة ،مجلننة علننا ثقدييننة،

لثدمنة


 ،12لسنننة

عامه ،عيم لقندمر ،1177 ،إشنكدلية ل لقنة ينين لركنة ينهح الركنة لمندس اأثرهند علنى
عملين ننة لهلن ننا لن ننميمقرطي ين نني يلسن ننطين ( ،) 1171-1111رسن نندلة مدجسن ننهير ةين ننر

منشارة ،جدم ة لنجدح لاطنية ،نديلس ،يلسطين


الكتب

كدطع ،سندء كدظ  ،1112 ،لا ر لللندر يني لفكنر إلسنلمي لم دصنر ،أطرالنة

مكهاره ةير منشارة ،جدم ة يغم م ،كلية ل لا لسيدسية ،يغم م ،ل ر



ي ننرش ،ين ننرهي  ،لمش ننرا لننناطني لفلسن ننطيني م ننن سن ننهرهيجية لهلري ننر إل نني مهدهن نند



إينرهي  ،سن م لننمين ،7887 ،لمجهمننع ل رينني ا لهلننا لننميمقرطي ينني لنناطن ل رينني،

النقسد  ،م ر لجنمي للنشر ،ط ،7لقمس ،يلسطين

مركز مرسد

لهنمية لسيدسية ا لمالية ،لقدهرة
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أاصيف ،عيم هلل ،1171 ،مرسة يي لقي  ،جدم ة المد ملمم ينن سن ام إلسنلمية



لال ننمة

ل ليد ،كلية لشري ة ،لس امية

للمرسد

لج ننديري ،ملم ننم عدين نم ،7881 ،قل ننديد ي نني لفك ننر لم دص ننر ،مرك ننز مرس نند
ل ريية ،ييرا



لجدراشنني ،صننلح لننمين ،سنننة ،1177مقهرلنند

لقينندس مؤشننر

لهسنندمح ينني ل نندل

ل ريي  ،لشيكة ل ريية للهسدمح  ،ر هلل ،يلسطين


للا  ،شفي  ،7892 ،عشران عدمد يي منظمة لهلرير لفلسطينية ،م ر السنهقل ،

ييرا


ل ن ننمي ي ،زهي ن ننر ،اأخ ن ننران ،1112 ،لفل ن نندء ل ن ننميني نظن ن نرة ص ن ننللية  ،مرك ن ننز ر هلل



لشيكة ل ريية للهسدمح ،1118 ،لهسندمح يني ل ندل ل ريني  ،1118-1119مركنز ر



لشيكة ل ريية للهسدمح  ،1177،مقممة يي لهسدمح ا لل يي العهقندم" ،مركنز ر هلل

لمرسد

لقا

هلل لمرسد

لمرسد


إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين

لقا

لقا

النسدن ،يلسطين ،ر هلل

إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين

لش ن نريف ،من نندهر ،1111 ،إشن ننكدليد
لفلسطينية ،ييرا  ،ليندن



لشدينمر ،ةدلب ،1172،على طري

من نند ي ن ننم يش ن ن مسن نندر أاسن ننلا ،مؤسسن ننة لمرسن نند
لهسدمح ننلا علن يرقني جمينم ،لهسندمح لنيس مننة

أا هية ،م ر لمدمي للطيدعة ا لنشر ،ط ،7ييرا


لشن ننمرزاري ،عمن ننرا ،1111 ،علن ننا للن ننميث الين ننن لصن ننلح ،ج ،7م ر لفكن ننر  -م ر



لصنندي  ،راز منندري ،7893 ،لفللننان لفلسننطينيان مننن القننهل إلنني لثننارة ،هرجمننة



لش ن ييي ،عيس ننى ،7818 ،لكيدني ننة لفلس ننطينية  :ل نناعي ل ننذ هي ا لهط ننار لمؤسس نندهي،

لفكر لم دصر ،ممش  ،ساريد

خدلم عديم ،مؤسسة أيلدث ل ريية ،م ر لمثلث ،ط ،1ييرا
مركز أيلدث ،منظمة لهلرير ،ييرا  ،ليندن


ل مننري ،اليننم ،1171 ،آلخننر ينني لصننلدية لفلسننطينية ،مركننز ر هلل لمرسنند
النسدن ،ط ،7ر هلل ،يلسطين
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لقننا



العل لمالم لفلسطيني ،7899 ،يلسطين لثارة  ،3منظمة لهلرير لفلسطينية ،ييدن
لقين نندمة لاطني ن ننة لمالن ننمة لث ن نندني للنهفدل ن ننة يهن نندريخ  ،7899/7/71مؤسس ن ننة ييس ن نندن

للصلدية ا لنشر ،ط ،7يلسطين


لمخلينني ،ملمننم ، 1171 ،لدلننة لهسنندمح ينني لننيمن ،لشننيكة ل رييننة للهسنندمح ،ط،7



لقنندري ،علنني سننلطدن ،1111 ،مرقنندة لمفنندهيح شننرح مشننكدة لمصنندييح ،شننراح للننميث،



لكننا كيي  ،عيننم لننرلمن ،7813 ،طينندئع السننهيم م امصنندر السننه يدم ،طي ننة جميننمة،



لمصري طدهر " 1171 ،لدلة لهسدمح يني ل ندل ل ريني"  ،لشنيكة ل ريينة للهسندمح،

يلسطين ،ر هلل

كهدب لجمدم  ،م ر لفكر ،عمدن
م ر لقرن لكري  ،ييرا  ،ليندن
ط ،7ر هلل


لمص ننري ط نندهر ،1111 ،أخ ننر اثقدي ننة الخ ننهلف ي نني ل نندل ل ري نني ،مرك ننز ش ننمس

للقا



النسدن ،ر هلل ،يلسطين

لنا هي ،مميب ،1111 ،لمدس من لم خ  ،م ر لشرا  ،ط ،7ةزة ،يلسطين

يديه ،إيلن ،1173 ،لفلسطينيان لمنسيان هدريخ يلسطيني  ،7819شركة لمطياعند
للهازيع ا لنشر ،ط ،7ييرا  ،ليندن



ه ننارين ،الن ،7882 ،م نندهي لميمقرطي ننة؟ لكن ن أكثري ننة أ ل ننمدند

أقلي ننة ،هرجم ننة

لسن قييسي ،م ر لسدقي ،ط ،7ييرا  ،ليندن



ثدي

 ،ألمم ،7881 ،له ممية لسيدسية ،لميئة ل دمة للكهدب ،ط ،7لقدهرة ،مصر

جقمنندن ،جننارج ،1177 ،قي ن اي ننم عرينند

لهلننا لسيدسنني خننل

النهفدلننة لثدنيننة،

لمؤسسة لفلسطينية لمرسة لميمقرطية ما طن  ،ر هلل ،يلسطين



جمدع ننة م ننن لي نندلثين لفلس ننطينيين ا لن ننرايجيين ،7881،لمجهم ننع لفلس ننطيني ي نني ةن نزة
ا للن ننفة لغريي ن ننة ا لق ن ننمس ل ريي ن ننة يل ن ننث ي ن نني أال ن نند
لفلسطينية ،ط ،7ييرا  ،ليندن



جننان لننات ،7881 ،رسنندلة ينني لهسنندمح  ،هرجمننة منننى أيننا سنننة ،لمجلننس أعلننى
للثقدية ،ط ،7لقدهرة ،مصر



لليدهي ن ننة ،مؤسس ن ننة لمرس ن نند

جا م ،للمم ،1111 ،لممخ إلنى لقلنية لفلسنطينية ،مركنز مرسند

ط ،1عمدن ،أرمن
417

لشنر أاسنط،



لسن ،لميم ،1113 ،ميمأ لهسدمح -أنسدقه لفكرية اماره يي ه زيز ل ملينة لسيدسنية



لسين ،مؤنس ،7828 ،يجر أنملس ،لشركة ل ريية ،ط ،7لقدهرة

لرقي لفكري ،ل ر

ل رقية ،مؤسسة مم رت لمرسة آليد



لمم ،علي ،1177 ،لهسدمح يي لفكر ل ريي ،مركنز ر هلل لمرسند



لن ننارني ،ييص ن ن  ،1113 ،جن ننذار ل ن نريا لفلسن ننطيني ،لمؤسسن ننة لفلسن ننطينية لمرسن ننة



خنندهمي ،ملمننم ،1111 ،لننا ر لللنندر  ،هرجمننة سننرمم لطنندئي ،م ر لفكننر ،سنناريد،



خلن ننف هلل ،ملم ن ننم لمن ننم ،7891 ،مف ن نندهي قرآنين ننة ،لمجل ن ننس لن نناطني للثقدي ن ننة ا لفن ن ننان

ط ،7يلسطين ،ر هلل

إلنسندن،

لقنا

لميمقرطية –ما طن ،ر هلل ،يلسطين

ممش

ا آلم ب ،سلسلة عدل لم رية ،لكاي



مرازة ،ملمم ،7891 ،لقلنية لفلسنطينية يني مخهلنف مرللمند ،م ئنرة العنل ا لثقدينة،
منظمة لهلرير لفلسطينية ،ج ،7ممش  ،ساريد



مية ،ألمم ،جمدم لرب ،1112 ،هقرير لا " لفص

لمها زن يين لسلطد

يني لنظند

لسيدسن نني لفلسن ننطيني" لسن ننلطة لهنفيذين ننة :مجلن ننس لن ننازرء ،مؤسسن ننة من ننا طن -لمؤسسن ننة
لفلسطينية لمرسة لميمقرطية ،ر هلل ،يلسطين



رمل نندن ،ملس ننن ،1119 ،لهل ننا ل ننميمقرطي ي نني يلس ننطين ،مرك ننز ر هلل لمرس نند
لقا

إلنسدن ،ط ،7ر هلل ،يلسطين



سننييل ،ملمننم ،1112 ،للم ثنة امنند ي ننم للم ثننة ،مركننز مرسنند



سن ن يم ،إما رم ،اأخ ننران ،7818 ،لا ق ننع لفلس ننطيني :لا ق ننع ا للدل ننر ا لمس ننهقي  ،م ر



سن ن م ،ع نندطف ،1113 ،لري ننة لن نرأي ا له يي ننر ل قي نند

لمس ننهقي  ،مرك ننز ر هلل



سننلمة ،ةسنندن ،7891 ،لمجهمننع ا لمالننة ينني لمشننر ل رينني ،مركننز مرسنند

يغم م

يلسننفة لننمين ،ل ننر ،

لفكر للمرسد  ،لقدهرة ،مصر

لمرسد

لقا

إلنسدن ،ط ،7ر هلل ،يلسطين

ل ريية ،ييرا  ،ليندن



اآي نند

لالننمة

شن ن يدن ،عي ننم للس ننين ،1119 ،لهس نندمح لمؤش ننر ا لمفم ننا  ،مركن نز ر هلل لمرس نند
لقا

إلنسدن ،يلسطين ،ر هلل
418



شننييب ،سننميح ،7892 ،منظمننة لهلريننر لفلسننطينية لهطننار اصننر



ش ن يدن ،عيننم للسننين ،1112،يقننه لهس نندمح ينني لفكننر ل رينني السننلمي ،م ر لنم نندر



شن يدن ،عيننم للسنين ،1111 ،إلسننل ا إلرهندب لننمالي  ،ثلثينة لثلثنندء لننم مي ،م ر

يلسطينية ،ج ،1ل مم  ،722-721ييرا

إلرم  ،شننؤان

للنشر ،ط ،7ييرا  ،ليندن
للكمة ،ط ،7لنمن


صنندي  ،يننديز ،7218 ،هصنريح يشن ن أزمننة ينني لمنظمننة ،اثنندئ يلسننطينية  ،ج،1

نقاسيد ،قيرب



صايدني ،صنلح ، 1171 ،قني لهسندمح يني لمنندهج لممرسنية ل ريينة ،مركنز ر هلل



صن ننايدني ،صن ننلح ،1171 ،مرسن ننة ال ن ن ية قيمن ننة لهسن نندمح ين نني لمنظامن ننة له ليمين ننة



عي ننم لك ننديي ،س ننمدعي  ،1117 ،لق نني لسيدس ننية ي نني الس ننل  ،ل ننم ر لثقديي ننة للنش ننر،



عي ن ننم ل ن ننرلمن ،أسن ن ن م ،7891 ،منظم ن ننة لهلري ن ننر لفلس ن ننطينية  :ج ن ننذارهد  ،ه سيس ن ننمد-

لمرسد

لقا

إلنسدن  ،ط ،7ر هلل  ،يلسطين

لفلسطينية ،لشيكة ل ريية للهسدمح ،ط ،7ر هلل ،يلسطين

لقدهرة ،مصر

مسدرهمد ،مركز أيلدث ،منظمة لهلرير لفلسطينية ،نيقاسيد


عقين ن  ،عقين ن  ،1177 ،م ننن ق نني لق ننرن لكن نري ق نني لهس نندمح  ،ش ننركة لملهق ننى للطيدع ننة

ا لنشر ،ييرا  ،ليندن


عي ننم لش ننديي ،عص نند  ،1171-1118لهس نندمح ي نني جمماري ننة مص ننر ل ريي ننة ،لش ننيكة
ل ريية للهسدمح ،،ر هلل ،يلسطين



عثمن نندن ،زين نندم ،1118 ،النهخدين نند



عثمنندن ،زينندم ،1171 ،العننل الل ايننة ا لخطنندب لننمماي ينني يلسننطين ،مركننز ر هلل



عنناا هلل ،ليننمر ،1171 ،النهفدلننة ا للصنندم لمننر ،هلنندلف لسننل لفلسننطيني ،ر

لقا

لمرسد

لفلسن ننطينية :إعن نندمة هقين نني  ،مركن ننز ر هلل لمرسن نند

النسدن ،ط ،7ر هلل ،يلسطين
لقا

إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين

هلل ،يلسطين



ة نندن  ،أسن ن م ،1111 ،لمسن ن لة لفلس ننطينية ي ننم عري نند
جدم ة ليفد ،يلسطين
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 ..من ن ز للرك ننة لاطني ننة ،



قدس ن  ،عيننم لسننهدر ،7881 ،لقينندمة لفلسننطينية قي ن

مكهية لرسدلة ،ط ،7نديلس ،يلسطين

ل نند  7819اأثرهنند ينني لنكيننة ،



كايدن ،هيليند ،7891 ،لمنظمنة هلن



ملس ن ننن س ن ننميح  ،1119 ،لدل ن ننة لهس ن نندمح ي ن نني أرل ن نني لفلس ن ننطينية  ،مرك ن ننز ر هلل

يرس نهرندشياند  ،لنمن ،يريطدنيد
لم رسد



لقا

لمجمنر ،هرجمنة سنليمدن لفرزلني ،مطنديع منامي

النسدن  ،ر هلل  ،يلسطين

ملسننن ،سننميح اآخننران ،2003 ،لريننة ل نرأي ا له ييننر :لهجريننة لفلسننطينية ،مركننز ر
هلل لمرسد

إلنسدن ،نديلس ،يلسطين ،مطي ة لنصر لهجدرية

لقا



ملفناظ  ،ملمنم  ، 1171،لهسندمح يني ل نندل ل ريني ينين لنمين ا ل لمدنينة  ،مركننز ر



مركن ننز ر هلل لمرسن نند

إلنسن نندن ،1177 ،مرسن ننة ال ن ن ية قن نني لهسن نندمح ين نني



مركننز ر هلل لمرسنند

هلل لم رسد

إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين

لقا

لقن ننا

لمنظامة له ليمية لفلسطينية ،يلسطين ،ر هلل
لقننا

النسنندن ،1171 ،مقممننة ينني مفمننا لهسنندمح ا للن ينني

العهقدم( ،ملي همرييي) ،ر هلل ،يلسطين



مركز مرسد

لشر أاسط ،1112 ،مرسنة إلصندئية اسيدسنية يني نهندئج النهخديند

لهشري ية لفلسطينية لثدنية ،عمدن ،أرمن



ه ننل جمين ن  ، 7889 ،لنظ نند لسيدس نني لفلس ننطيني ي ننم أاس ننلا  ،مؤسس ننة لمرس نند
لفلسطينية ،ر هلل ،يلسطين



يدس ننين ،عي ننم لق نندمر ،7897 ،كف نندح لشن ن ب لفلس ننطيني له ننى ل نند  ،7819لمؤسس ننة
ل ريية للمرسد

أبحاث منشورة

ا لنشر ،ط ،1ييرا  ،ليندن

هلليلي ن ن ن ننة للهاجم ن ن ن نند



ليرة ن ن ن نناثي  ،إي ن ن ن نندم ، 7881،مرس ن ن ن نند



لخطي ننب ،ع نندمر ،1112 ،لهريي ننة م ننن أجن ن

 (،لفلسطينيان طا سرئي ) ،مركز ليلاث ا لمرسد
لمجهم ننع لفلس ننطيني ،مرس ننة نظري ننة ق ننمم

لسيدس ن ن ن ننية ا الجهمدعي ن ن ن ننة

لفلسطينية  ،نديلس ،يلسطين

لهس نندمح ي ننين لهنظيم نند

للم ننؤهمر لشن ن يي م ننن جن ن لكام ننة لال ننمة

لاطنية لمن قم يي  1112/77/2يمركز رشدم لشا  ،ةزة ،يلسطين .
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لفلس ننطينية ي نني


التقارير

يركنند  ،للنني  ،7892 ،لمجهمننع ل رينني لم دصننر يلننث سننهطلعي جهمنندعي ،مركننز

مرسد

لالمة ل ريية ،ط ،3ييرا  ،ليندن

لنزهنة ا لشنفديية ،1171 ،هقرينر لنا سيدسند



ئهلف أمدن من أج



يلسن ن ننطين لمجلن ن ننس لهش ن ن نري ي  ،1171لقن ن نندنان أسدسن ن نني لم ن ن ننم للسن ن ننلطة لاطنين ن ننة

لفسدم يي يلسطين امار لمشرعين ،ئهلف أمدن ،ر هلل ،يلسطين

لفلسننطينية لسنننة  1113اه ميلهننه لسنننة  ،1112الئننهلف مننن أجن

أمدن ،ر هلل ،يلسطين


لهقنندرير لسننناية للميئننة لمسننهقلة للقننا

لسلح خل


لما طن ،7888 ،لهقرير لسناي لخدمس ،لدلة لقا

لفلسطيني،ط 7ر هلل ،يلسطين


لميئننة لمسننهقلة للقننا

خل


لنزهننة ا لمسنندءلة

النسنندن ،1112-1111لننا سنناء سننهخم

لفهرة من  ،1112-1111ر هلل ،يلسطين

لميئة لمسهقلة للقا

ا ليند

مكديلنة

النسنندن ،1111 ،العهقنند

لسيدسنني مننن قي ن

لمنا طن

لسننلطة لاطنيننة

ل د  ،1111سلسلة هقدرير خدصة  ،3ر هلل ،يلسطين

لميئ ننة لمس ننهقلة للق ننا إلنس نندن ،1112 ،هقري ننر لدل ننة لفله نندن أمن نني الن ن ف س ننيدمة
لقدنان يي أرلي لسلطة لفلسطينية ،ر هلل ،يلسطين

إلنسنندن ، 1171-1112،لهقنندرير لسننناية لننا لدلننة لقننا



لميئننة لمسننهقلة للقننا



جي يهي ،عندن ،1171،لقلدء لشرعي يي يلسطين هلميد



عننز  ،مدجننم ،1173 ،لسننلفية ينني يلسننطين " لخلفينند  ،لا قننع ،الينند  ،هقريننر ،مركننز

إلنسدن لفلسطيني ،ر هلل ،يلسطين

الئهلف من أج

لنزهة ا لمسدئلة أمدن ،ر هلل ،يلسطين

اأيد  ،سلسنلة هقندرير،21

لجزيرة للمرسد  ،لمالة ،قطر



مركز ر هلل لمرسد

لقا

هقرير سناي ،ر هلل ،يلسطين



مركن ننز ر هلل لمرسن نند

لقن ننا

إلنسدن ،1119 ،لدلة لهسدمح يني أرلني لفلسنطينية،
إلنسن نندن ،1111 ،هقرين ننر لدلن ننة لهسن نندمح ين نني أرلن نني

لسلطة لفلسطينية  ،1111ر هلل ،يلسطين
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مركز ر هلل لمرسد
مندط

لقا

إلنسدن،1119 ،لدلة للريد

ل دمة القا

إلنسدن يي

لسلطة لاطنية لفلسطينية لفهرة من 1119/1/7إلي  ، 1119/71/37لهقرينر

لثدني ،ر هلل  ،يلسطين



مرك ننز ر هلل لمرس نند

لق ن نا

إلنس نندن ،1111 ،لدلنننة لهس نندمح يننني أرل نني لسن ننلطة



مرك ننز ر هلل لمرس نند

لقنننا

إلنس نندن ،1111 ،لدلنننة لهس نندمح يننني أرل نني لسن ننلطة



مركز لميزن للقا

لفلسطينية ،ر هلل ،يلسطين ،لفهرة من 1111/71/37-1111/1/7
لفلسطينية ،ر هلل ،يلسطين لفهرة من 1111/71/37-1111/7/7

إلنسدن ،1111،هقرير خدب لفلهدن أمني يها ص هصدعمه

النسدن ،1111 ،سهمرر اهصدعم ظدهرة لفلهدن المني امظدهر



مركز لميزن للقا



م مننم للق ننا  ،جدم ننة ييرزين ن  ،1113 ،لق نندنان أسدس نني لم ننم  ،منظام ننة لقل نندء



لسيدسي يي للفة لغريية ،مؤسسة

ةيدب سيدمة لقدنان ،هقرير ،ةزة  ،يلسطين

ا لهشريع يي يلسطين ،ر هلل ،يلسطين

مؤسسة للمير ،1177 ،همر للرية  -العهقد
للمير لرعدية أسر القا

المؤتمرات


إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين

لخطي ن ننب ،ةس ن نندن ،2001 ،اق ن نندئع ن ن ننماة .ر هلل ،جدم ن ننة ييرزين ن ن

امرك ن ننز لمرس ن نند

السهرهيجية يي لجدم ة أرمنية ،يلسطين




لمؤهمر ل د لليانسكا ،1991 ،علن ميدم يش ن لهسدمح  ،لمارة  ،22يدريس
جقمندن ،جنارج ،2003 ،هفهن

لفلنندء لسيدسني ينين يرةمدهيننة لفرصنة أخينرة املليننة

لمقدامننة ،لمننؤهمر لسننناي لهدسننع لمننا طن ،لمؤسسننة لفلسننطينية لمرسننة لميمقرطيننة،

ر هلل ،يلسطين


خهلة ،صلح  ، 2010 ،هم عيد

لالع لسيدسي على منظامة لهسدمح ا للا ر يني

للدلة لفلسطينية –رؤية سيدسية – رؤية لركة يهح ،لمنؤهمر لناطني أا له زينز قني

للا ر ا لهسدمح يين أطر لطليية  ،م مم مرسد



لهنمية  ،ةزة

شن ننكر ،عين ننم لغفن نندر ،2001 ،اقن نندئع نن ننماة .ر هلل :جدم ن ننة ييرزي ن ن
السهرهيجية يي لجدم ة أرمنية ،يلسطين
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امركن ننز لمرسن نند

المجالت


ليرةنناثي ،إينندم ،2002 ،مشنندريع للننا ر مجلننة هسنندمح ،ل مم ،20مركننز ر هلل لمرسنند



ليرةن نناثي  ،إين نندم ،1993 ،النهخدين نند

لفلسن ننطينية  ،مجلن ننة لمرسن نند



ليرة نناثي ،إي نندم ،2013 ،ل ننمين ي نني أمب اأنش ننطة أل ننزب أخ ننرا  ،مرك ننز ر هلل

لقا

إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين

لفلسطينية ،ل مم  ،13ييرا  ،ليندن

لمرسد


لقا

النسدن  ،ر هلل

لجريننداي ،علنني ،1994 ،لمسننهقي

ين نني لمؤسسن نند

لفلسننطيني –قننرءة ينني مننم خل  ،مجلننة لمرسنند

لفلسطينية ،ل مم ،20ييرا  ،ليندن



لل ننا  ،يي نندن ،1994 ،أزمنننة لماي ننة لاطني ننة :ل ا م ن ن ا لهل ننميد  ،مجل ننة لمسنننهقي



لزايير ،عراس ، 2009 ،ل رب ا لهغيينر ،مجلنة مخينر لنمين ا لمجهمنع ،ل نمم أا ،



أمنين ،ملمننم لسننن اآخنران ،2004 ،أخننر شننرط اجننامي ام ريني للننند ،نننماة مجلننة



يني لهسندمح ( ،ملننف

ل ريي ،مركز مرسد

لالمة ل ريية ،ل مم ،12ييرا  ،ليندن

لجزئر

يلسفة لمين ،ل مم ،29-22ل ر  ،يغم م

قلديد إسلمية م دصرة ،مركز مرسد

ليكناش ،اأخنران ،1991 ،لهسندمح ينين شننر اةنرب  ..مرسند

خ نندب يدلهس نندمح ) ،لمجل ننة ل ريي ننة للق ننا
النسدن  ،يي

للكمة ،هانس

النس نندن ،ل ننمم ،2لم م ننم ل ري نني للق ننا



لغريننداي ،مدجننم ،1111 ،لهسنندمح امنننديع لننل هسنندمح ،مقدريننة همميميننة ،مجلننة قلننديد



للدصننلة مللينند

يلسفة لمين ،ل مم18-19

إسلمية م دصرة ،يغم م ،مركز مرسد

لغننا  ،كديننم ،2002 ،أيننن هقننف لم درلننة لفلسننطينية مننن لمهغيننر

ا قليمين نند ،مجلن ننة هسن نندمح ،ل ن ننمم  ،22مركن ننز ر هلل لمرسن نند

يلسطين


ل طنند ،ندصننر ،2002 ،لنظنند للزينني لفلسننطيني :أزمننة هايننة أ خفنند ينني لممدرسننة
لسيدس ن ننية مجل ن ننة هس ن نندمح ،ل مم ،22مرك ن ننز ر هلل لمرس ن نند

يلسطين


لقن ننا

إلنسن نندن ،ر هلل،

لننمي ي ،زهيننر ،2011 ،لقننا

لق ن ننا

إلنس ن نندن ،ر هلل،

النسنندن ينني ظننراف سننهثندئية  ..نننديلس نماذجنند ،مجلننة

هسدمح ،ل مم  ،11مركز ر هلل لمرسد
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لقا

إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين



يرقننداي ،ألمننم ،2013 ،ينني نقننذ ثقديننة أجايننة ،مجلننة هسنندمح ،ل ننمم ،41مركننز ر هلل



لسدسن ننيدن ،مدناي ن ن  ،1927 ،لصن ننر

للركن ننة لاطنين ننة لفلسن ننطينية،



لا رني ،ييص  ،1924 ،مجلس أةليية ا لطري

لمرسد

منشار

إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين

لقا

لييدمر ،لقمس ،يلسطين

 ،141-140ييرا


ما س ،يممن نني  ،2014 ،خلين نند

لسيدسن نني م خ ن ن

لجميم ،مجلنة شنئان يلسنطينية ل نمم

ألن ننزب لفلسن ننطينية ين نني يه ن نرة النهن ننم ب ليريطن نندني

 ،1931-1920مجلة جدم ة أقصى ،لمجلم12


سننييل ،ملمننم ،1173 ،عا ئ ن



شيسهري ،اكميار ،2004 ،لمين يين لهسدمح ا ل نف ،مجلنة قلنديد إسنلمية م دصنرة،



شنندهين ،لسننن ،2011 ،لصنندم النهخدينند

لفلسننطينية ،مجلننة هسنندمح ،ل ننمم ،9مركننز



عط نند هلل  ،ك ننر  ،2004 ،له ممي ننة لسيدس ننية ي نني منظم ننة لهلري ننر لفلس ننطينية ،مجل ننة

مركز مرسد

مركز مرسد

لهفننده يننين لثقدينند  ،مجلننة قلننديد إسننلمية م دص نرة،

يلسفة لمين ،ل مم  ،18-19ل ر  ،يغم م
يلسفة لمين ،ييرا  ،ل مم 29-22

ر هلل لمرسد

لقا

إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين

هسدمح ،ل مم ،4مركز ر هلل لمرسد



لقا

إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين  ،ب42

عاكن ن  ،ط ننل  ،2006 ،لال ننع ل ننم خلي لفلس ننطيني ي ننين لفال ننى لخلق ننة اهل نندرب
لقننا

إلنسنندن،

لمصنندلح ا لسيدسنند  ،مجلننة هسنندمح ،ل ننمم ،11مركننز ر هلل لم رسنند

ةلي ن ن ننان ،يره ن ن نندن ،1992 ،ين ن ن نندء لمجهم ن ن ننع لم ن ن ننمني ل ري ن ن نني :مار ل ا من ن ن ن

لخدص ن ن ننة

ر هلل ،يلسطين


ل ريي ،مركز مرسند

ا لمالاعية ،مجلة لمسهقي

ليندن


يننرح أنطننا ن ،7882 ،لقننا
لمرسد



يلن

لقا

إلنسنندن ا لمننا طن  ،مجلننة را عرينني  ،مركننز لقنندهرة

إلنسدن  ،لسنة أالي ل مم1

هلل ،ملمننم لسنين ،1112،للننا ر يننين لمنذ هب ا أمينندن مطلنب إسننلمي ،مجلننة

ميزاياهدميد ،مركز مرسد



لالنمة ل ريينة ،ل نمم ،12يينرا ،

أمة ل رقية ،ل مم ،8-9يغم م ،ل ر

ييالي ن  ،م ةننر ،7882 ،كهدينند
لقدهرة لمرسد

لقا

نقميننة مننن لفكننر لهنننايري ،مجلننة را عرينني ،مركننز

إلنسدن  ،لسنة أالي ل مم 1
451



قدس  ،يدسر جدس  ،1112 ،لهنا لثقديي لرارة جهمدعينة ،جرينمة لصنيدح ليغم مينة،



كهدنننة ،ملمننم ،2007 ،مشننرا قنندنان ألننزب لفلسننطيني ،مجلننة هسنندمح ل ننمم ،11ر



ملديظ ن ننة ،عل ن ننى ،1921 ،لك ن ننا يح الجهمدعي ن ننة لللرك ن ننة لاطني ن ننة لفلس ن ننطينية -1912

ل مم282

هلل ،يلسطين

 ،1931مجلة لمسهقي


ل ريي ،ل مم ،34ييرا  ،ليندن

ملسننن ،سننميح ،2002 ،لهسنندمح مقدرينند

ر هلل ،يلسطين

هدريخيننة امفدهيميننة ،مجلننة هسنندمح ،ل ننمم،3

لفلسننطينية ،1993 ،ميثنند لركننة لمقدامننة السننلمية لمنندس ،لمنندمة



مؤسسننة لمرسنند



نصن ننر هلل ،هيسن ننير ،2001 ،لفلهن نندن أمنن نني ا لسيدسن نني اجمن نندن ل ملن ننة ا لن ننمة ،مجلن ننة



لهغيين ننر ين نني لنظن نند لفلسن ننطيني لسيدسن نني ،مجلن ننة

( ،)27لمجلم  ،4ل مم  ( ،13لمدمة  ،)27يلسطين
هسدمح ،ل مم ،11مركز ر هلل لمرسد

الجرائد

هن ننل  ،جمي ن ن  ،1993 ،شن ننكدليد
لمرسد

لقا

إلنسدن ،ر هلل ،يلسطين

لفلسطينية ،ل مم  ،11ييرا



لري ي ،مصطفي ،2104 ،إلسل ا للرية ،جريمة لليدة لجميمة ،ل مم 1701



جريمة لليدة لجميمة ،2010 ،ل مم ،1139يهدريخ 2010/2/21



يشدرة عزمي ،2000 ،سؤ

لماية يي خطدب ثقديي مقدرن ،جريمة أيد ملل

لميا ن

 ، 2000/1/21ر هلل

المواقع االلكترونية




يننرش ،يننرهي  ،2002 ،ل لقننة لملهيسننة يننين منند يننين منظمننة لهلريننر الركننة لمنندس،

ملهق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننى لثقدي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ا لماي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة لاطني ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة،
http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=5
أين ننايي ،إين ننرهي  ،2014 ،للجئن ننان لفلسن ننطينيان  ..لقن نندئ ام طين نند  ،ماقن ننع أمن ننم
العلميhttp://www.amad.ps/ar/Details/12856 ،



ألمم ،اليم خدلم ،1111 ،لهسدمح يي لخطدب لفكري ل ريي ،مركنز أيند للمرسند



لجزين ن ن ن نرة نن ن ن ن ن  ،2001 ،ي ن ن ن ننرا القدم ن ن ن ننة لجيري ن ن ن ننة عل ن ن ن ننى لش ن ن ن ننيخ لم ن ن ن ننم يدس ن ن ن ننين،

ا ليلاثhttp://aafaqcenter.com/index.php/post/1898 ،

/http://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/12/5
455















لجزين ن ن ن نرة نن ن ن ن ن  ،2001 ،ي ن ن ن ننرا القدم ن ن ن ننة لجيري ن ن ن ننة عل ن ن ن ننى لش ن ن ن ننيخ ألم ن ن ن ننم يدس ن ن ن ننين،
http://www.aljazeera.net/news
ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نرأي لفلسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطينية ،2014 ،هقرين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننر لن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا مخن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا لص ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننلف،
http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=121253
لمجل ننس لهشن نري ي لفلس ننطيني ،2000 ،ق نندنان لجم ي نند لخيري ننة ا لميئ نند أهلي ننة،
https://www.bal.ps/law/ngo_law.pdf
ل يسن ننة ،أسن نندمة ،2007 ،لقن نندماس لفلسن ننطيني لجمين ننم مصن ننطللد هنين ننذ لميمقرطين ننة
اه ن ن نندن له ص ن ن ننب ،جري ن ن ننمة لش ن ن ننر أاس ن ن ننط ،ل ن ن ننمم ،2007/1/13 ،10291
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10261&article=4
04159#.Vxqz7dQrLIU
القادري ،إبراهيم ،2010 ،محطات في تاريخ التسامح بين األديان والشعوب باألندلس،
مركزززززززززززززززززززززز دراسزززززززززززززززززززززات األنزززززززززززززززززززززدلس وحزززززززززززززززززززززوار الحضزززززززززززززززززززززارات،
http://www.andalusite.ma/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=135&Itemid=26
لقصراي يركد  ،اجمد خلر ،2011 ،ميدم للا ر يين أميندن يني ظن لنزعند
(يلسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطين نماذجن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند)  ،جدم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة يي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن لل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ،يلسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطين
/http://blog.amin.org/najeebfarraj/2011/01/09
لقططنني ،اليننم  ،2011لا ق ننع ل ري نني ليدئ ننس اأث نره علننى لقلي ننة لفلسطينين ننة  ،اكدلننة
يلسطين ليا إلخيدريةhttp://paltoday.ps/ar/post/192331 ،
الهمزامي ،بشززير ،2012،فززولتير وفلسز األنززوار ،مو زأل األوان مززن ااز ققافز ق نيز
لماني http://www.alawan.org/article11372.html ،
لميث ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناطني لفلس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطيني ،لماس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناعة لفلس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطينية ،
http://www.palestinapedia.net
لمصن ن ن ن ن ن ن ننري ،مش ن ن ن ن ن ن ن ننير ،2001 ،هصنن ن ن ن ن ن ن نريح صن ن ن ن ن ن ن ننلفي ،ماق ن ن ن ن ن ن ن ننع ل ريي ن ن ن ن ن ن ن ننة نن ن ن ن ن ن ن ن ن ،
/http://www.alarabiya.net



لمس ننلمي ،ع نندطف ،2011 ،إس ننرئي انه نندئج النهخدي نند  ،مرك ننز لهخط ننيط لفلس ننطيني،

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_10.htm

إلنسن نندن ،2001 ،يين نندن لن ننا خهطن نندف أجدنن ننب يهن نندريخ



لمركن ننز لفلسن ننطيني للقن ننا



لمركن ننز العلمن نني لفلسن ننطيني ،2002 ،لقن نندء من ننع سن ننمدعي رلن ننا ن ،2002/11/12

2001/7/12لا للدمثة / http://www.mezan.org/post/1027.
/https://www.palinfo.com
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 -لمجلننس لهش نري ي لفلسننطيني ،1999 ،قننرر لمجلننس لهش نري ي ينني جلسننهه يهنندريخ



لنج نندر ،رم ننزي ،2014 ،الس ننهزال ي نني للرك ننة لاطني ننة لم نندذ اعل ننى م نندذ  ،ماق ننع م ننم



لاقنندئع لفلسننطينية ،1991 ،قنندنان رق ن  13لسنننة  1991يش ن ن النهخدينند  ،ل ننمم،2
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8
&Itemid=27&des_id=70
هركمن نندني ،عين ننم هلل ،2001 ،شن ننكدلية لثقدين ننة ين نني زمن ننن مهغين ننر ،نن ننماة " لثقدين ننة ل ريين ننة

/http://www.pal-plc.org ،1999/1/7

الليكهراني http://www.amad.ps/ar/Details/15401



ا لهل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننميد

لرهن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ،لجم ي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة لهانس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننية للمرس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند

http://www.mokarabat.com/s581.htm






هلفزيننان يلسننطين ،2002 ،هص نريلد

ألمننم عيننم لننرلمن لننندط

لمالي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة،

لرسننمي يدس ن يننهح

يهدريخ 2002/11/13
ازززززردات ،لززززز  ،2014 ،حزززززو حقزززززا االنقسزززززام ،مركزززززز الللزززززي ،للدراسزززززات،
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/144CCE4323B2-49C3-AC00-403E7019C70C
لركن ن ن ن ن ن ننة لمقدامن ن ن ن ن ن ننة السن ن ن ن ن ن ننلمية ،1927 ،ليين ن ن ن ن ن نندن أا يهن ن ن ن ن ن نندريخ ،1927/12/14
/http://hamas.ps/ar



ركية ،طل  ،2011 ،لشيدب ا لخنلب لفنرمي ،جرينمة للند  ،مركنز هطناير العنل



ريي ننمي ،اس نند  ،لماي ننة لاطني ننة لفلس ننطينية ي ننم هفدقي ننة أاس ننلا :إش ننكدلية لهفكي ننت يرسن ن

لهدي ة لجدم ة ييرزي http://www.hal.birzeit.edu 2011/10/21 ،







لنظن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند ! ،جرين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننمة ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننامة ،ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننمم ،41
http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1706-art5.html
سرار ،عينم لندصنر ،2001 ،موااهز العنز وحمايز السزلم األهلزي ...إشزكالي الوا زأل
السياسزززززززززززززززززززززي ال لسزززززززززززززززززززززطيني ،مو ززززززززززززززززززززززأل اامعززززززززززززززززززززز بيرزيززززززززززززززززززززززت،
home.birzeit.edu/cds/arabic/news/other/2006/paper4.doc
ش نندهين ،لس ننن ،2001 ،مرس ننة هلليلي ننة ل ننا نه نندئج النهخدي نند لهشن نري ية لفلس ننطينية
لثدنينن ن ننة لهن ن ن نني جن ن ن ننر ين ن ن نني ،2001مركن ن ن ننز لمرسن ن ن نند لجمدهيرين ن ن ننة ،ة ن ن ن نزة ،يلسن ن ن ننطين،
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/02/12/37040.html
شنندهين ،لسننن ،2001 ،ظززاهر -ال لتززان األمنزززي -فززي فلسززطين :الاززرور ،التاليزززات

والنتززززززززززززززززززززززززززززززا  ، " ،ماق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع للنن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا ر لمهم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننمن ،ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننمم ،1711
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83472
457














شييب ،سنميح ،2011 ،سكر االنت اضز وفوضز السز

 ،جرينمة أيند الليكهرانينة

يهن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندريخ  ،4/9ر هلل ،يلسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطين http://www.al-
ayyam.ps/ar_page.php?id=cae4f2y13296882Ycae4f2#sthash.m7H
HDac6.dpuf
صزالح ،محسززن ،2011 ،ات زا أوسززلو رؤيز سياسززي نقديز " "ال ا ززون ال لسززطينيون
وحز العززود " بززين ات ززا أوسززلو واال تززرا بالدولز ال لسززطيني فززي أيلززو مززن ززام
2011م  ،مرااعززززززز سياسزززززززي و انونيززززززز " ،مالززززززز العزززززززود http://alawda- ،
mag.com/Default.asp?ContentID=2844&menuID=8
طي ن ن ننر ،س ن ن نندمي ،2011 ،لثقدي ن ن ننة لاطني ن ن ننة هنلس ن ن ننر اهخس ن ن ننر أم ن ن نند ثقدي ن ن ننة النقس ن ن نند ،
http://www.amad.ps/ar/Details/63122
طننه ،عننلء ،2011 ،ملمننح لنظنند لسيدسنني لفلسننطيني ي ننم لهسنناية ،طا شننكدلية ل لقننة
ين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننين لسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننلطة امنظمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة لهلرين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننر لفلسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطينية،
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/37718.html 9/9
عنن نندمر ،عنن ننمندن ،2001 ،كين ن ننف أر إسن ن ننرئي ي ن نناز لمن ن نندس ي ن نني النهخدي ن نند ليلمين ن ننة

ا لهش ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نري ية ،لمركن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننز لفلسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطيني لإلعن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننل ،
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=1069
37
عين ن ن ن ن ننم ل زين ن ن ن ن ننز ،لمن ن ن ن ن ننمي ،لدجهنن ن ن ن ن نند إلن ن ن ن ن نني خطن ن ن ن ن نندب سن ن ن ن ن ننلمي لن ن ن ن ن ننا لهسن ن ن ن ن نندمح،
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=1489
عصفار ،جندير ،1171 ،لهسندمح مفمنا لنميث يني ثقديهنند ،صنليفة لاسنط ليلرينينة،
http://www.alwasatnews.com/news/502491.html
علاش  ،نديف ،2012 ،لمذهيية إلسلمية :إشكدليد له صب ،الرار لهسندمح،
ماقع آيد

لشري ة/http://www.alukah.net/sharia/0/44067 ،



كي ن ن ن ن ن نندلي ،مدج ن ن ن ن ن ننم ،2010 ،أينن ن ن ن ن ننا م ن ن ن ن ن نندزن مدل ن ن ن ن ن ننه ام ن ن ن ن ن نند علي ن ن ن ن ن ننه ،لجزين ن ن ن ن ن نرة ن ن ن ن ن ن ن ن ،



لجنة النهخديد لمركزية ،2011 ،ألم ث نهخديية سديقة يي يلسطين ،ماقع ليكهراني
https://www.elections.ps/ar/tabid/579/language/enUS/Default.aspx
ملمننم ،عيننم لا لننم ،2013 ،لثقديننة ل رييننة  ..ا لهسنندمح لننميني ،جريننمة شننيدب مصننر،
http://www.shbabmisr.com/t~6399
مليسن ،هيسير ،2001 ،آيد لهلاال لينياية يي لنظد لسيدسي لفلسطيني ،للا ر

/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/5/26





لمهممن،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=6728
458



مرك ن ن ننز لم لام ن ن نند



مركننز لم لامنند

ل ن ن نناطني لفلس ن ن ننطيني (اي ن ن نند) ،2011 ،اثيق ن ن ننة ع ن ن ننلن الس ن ن ننهقل

لفلسطينيhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741 ،1922،
لنناطني (اينند) ،1112 ،لنننب لكدم ن للرسنندلة لهنني اجممنند ل نرئيس

لفلسن ن ن ن ننطيني ملمن ن ن ن ننام عين ن ن ن نندس إلن ن ن ن ننى إسن ن ن ن ننمدعي هنين ن ن ن ننة رئن ن ن ن ننيس لن ن ن ن ننازرء لمكلن ن ن ن ننف،

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5499







مرك ن ن ن ن ن ننز لم لام ن ن ن ن ن نند لفلس ن ن ن ن ن ننطيني ( اي ن ن ن ن ن نند) ،1992 ،ن ن ن ن ن ن ننب هفدقي ن ن ن ن ن ننة ا ي ريف ن ن ن ن ن ننر،
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4939
مركز لميزن للقا إلنسدن ،2001،ةدية ليندم اقدنان لغدب ،ةزة ،يلسطين،
http://www.mezan.org/site_ar/resource_center/mezan_publicati
ons/detail.php?id=162
مقده ن ن ن ن ن من ن ن ن ننن لصن ن ن ن ننلرء ،منظمن ن ن ن ننة لهلرين ن ن ن ننر لفلسن ن ن ن ننطينية ا ألن ن ن ن ننزب لفلسن ن ن ن ننطينية،
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Monaz
ma-Ta/index.htm
هن ن ن ن ن ن ن ننل  ،جمي ن ن ن ن ن ن ن ن  ،2010 ،هل ن ن ن ن ن ن ن ناال للق ن ن ن ن ن ن ن ن لسيدسن ن ن ن ن ن ن نني لفلسن ن ن ن ن ن ن ننطيني ي ن ن ن ن ن ن ن ننم
أاسلاhttp://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1677،



اطفة ،علي س م ،1111 ،لملدمين إلنسدنية يي مفما لهسدمح ،مجلة نقم اهنناير،



لفلسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطيني،

ل ممhttp:/www.kwtanweer.com ،873 ،



اكدلن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند ،2010،نن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننب اثيقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة السن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننهقل
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=333662
اكدلننة م نند ،2007 ،هص نريح لسننن أيننا لشننيش اكي ن ازرة العننل يدللكامننة لمقدلننة

لن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا قن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرر منن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع لصن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننلف ،يهن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندريخ 2007/7/31
http://maannews.net/Content.aspx?id=72301
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